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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 4,124,802,654            

จงัหวดัก ำแพงเพชร 4,124,802,654            

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 384,800                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) 180,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 180,000                   

โครงการศูนยก์ลางบริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) 180,000                   

ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครฐั และเอกชนเพิม่ช่องทางใหบ้ริการภาคประชาชนใหส้ามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูและบริการต่างๆ ของภาครฐั 180,000                   

งบอดุหนุน 180,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 180,000                      

รายการระดบัที1่: ล าดบัที่ 8 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลางบริการ

ภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 180,000                      

กระทรวงกลำโหม 14,656,300                

กองบญัชาการกองทพัไทย 14,656,300                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 14,656,300                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 14,656,300                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 3,319,400                 

งบลงทนุ 3,319,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,319,400                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,319,400                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางล าลองเป็นทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลลาน

ดอกไม ้อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร กม. 3.89 1,112,300                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางล าลองเป็นทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลลาน

ดอกไม ้อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร กม. 3.475 1,010,800                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางล าลองเป็นทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลลาน

ดอกไม ้อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร กม. 5.02 1,196,300                    

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 11,336,900                

งบลงทนุ 11,336,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,336,900                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 11,336,900                   

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้  ต าบลลานดอกไม ้อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 4,101,800                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้  ต าบลลานดอกไม ้อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 1,919,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้  ต าบลลานดอกไม ้อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 5,315,900                    

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

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร
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01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกฬีำ 161,900                   

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 161,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 161,900                   

นโยบาย แผน และงานดา้นการกฬีา 161,900                   

จดัท า ส่งเสริมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรด์า้นการกฬีาสู่การปฏบิตั ิและตดิตาม

ประเมนิผล 161,900                   

งบลงทนุ 161,900                   

ครุภณัฑ์ 161,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 161,900                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 

จงัหวดัก าแพงเพชร ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานระดบั 3-6 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ตวั 1 6,200                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานระดบั 7 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร

 จงัหวดัก าแพงเพชร ตวั 1 7,500                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานระดบั 8 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร

 จงัหวดัก าแพงเพชร ตวั 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างานระดบั 3-6 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ตวั 1 3,200                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างานระดบั 7 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ตวั 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างานระดบั 8 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ตวั 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 

จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 4 112,000                      

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 9,751,700                 

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 1,429,700                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 566,200                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 258,200                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 258,200                   

งบด าเนินงาน 258,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 258,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 67,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 308,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 308,000                   

งบด าเนินงาน 308,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 308,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 215,200                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 863,500                   

โครงการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 863,500                   
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01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

พฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 863,500                   

งบด าเนินงาน 863,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 863,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรายการส่งเสริมการจา้งงาน 0 863,500                      

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 8,274,000                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 8,274,000                 

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน 5,776,000                 

ขบัเคลือ่นภารกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่ 5,776,000                 

งบลงทนุ 5,776,000                 

ครุภณัฑ์ 26,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 26,000                        

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

คุม้ครองคนไรท้ี่พึง่ จงัหวดัก าแพงเพชร  ต าบลคลองลานพฒันา อ าเภอ

คลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 26,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,750,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,750,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารที่ท  าการช ัน้เดยีว พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ

 ศูนยคุ์ม้ครองคนไรท้ี่พึง่ จงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลคลองลานพฒันา 

อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 5,750,000                    

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพราษฎรบนพื้นทีสู่ง 275,000                   

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนบนพื้นทีสู่ง 275,000                   

งบลงทนุ 275,000                   

ครุภณัฑ์ 275,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 263,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีศูนยพ์ฒันาราษฎรบนพื้นที่สูงจงัหวดัก าแพงเพชร    ต าบล

คลองลานพฒันา อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูีศูนยพ์ฒันาราษฎรบนพื้นที่

สูงจงัหวดัก าแพงเพชร    ต าบลคลองลานพฒันา อ าเภอคลองลาน จงัหวดั เครื่อง 5 143,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน ศูนยพ์ฒันาราษฎรบน

พื้นที่สูงจงัหวดัก าแพงเพชร     ต าบลคลองลานพฒันา อ าเภอคลองลาน เครื่อง 1 12,000                        

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชกินิคมสรา้งตนเอง 2,223,000                 

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนในนิคมสรา้งตนเอง 2,223,000                 

งบลงทนุ 2,223,000                 

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 ์ 

นิคมสรา้งตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จงัหวดัก าแพงเพชร  ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 

อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 935,000                      

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 935,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มถนนลูกรงั สายเมน นิคมสรา้งตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล 

จงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั แห่ง 1 480,000                      
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รายการระดบัที1่: ซอ่มถนนลูกรงั สายซอย นิคมสรา้งตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล 

จงัหวดัก าแพงเพชร  ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร แห่ง 1 455,000                      

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 48,000                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 48,000                     

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 48,000                     

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 48,000                     

งบลงทนุ 48,000                     

ครุภณัฑ์ 48,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 48,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงนอนพรอ้มที่นอนผูร้บับริการ ขนาด 3.5 ฟตุ บา้นพกั

เด็กและครอบครวัจงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 6 48,000                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 371,234,400               

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,523,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,523,500                 

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 1,523,500                 

การบูรณาการงานในส่วนภูมภิาค 1,484,500                 

งบลงทนุ 1,484,500                 

ครุภณัฑ์ 1,484,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 196,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400x400 

จดุต่อตารางน้ิว  ต าบลหนองปลงิ   อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร  จงัหวดั เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็แบบ 2 บาน  ต าบลหนองปลงิ   อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร  จงัหวดัก าแพงเพชร ตู ้ 3 16,500                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ต าบลหนองปลงิ   อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร  จงัหวดัก าแพงเพชร คนั 1 1,288,000                    

การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 39,000                     

งบลงทนุ 39,000                     

ครุภณัฑ์ 39,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 39,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

  ต าบลหนองปลงิ   อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร  จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2  ต าบลหนองปลงิ   อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร  จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 29,000                        

กรมชลประทาน 315,242,100              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 5,804,000                 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 4,400,000                 

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 4,400,000                 

งบลงทนุ 4,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,400,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 4,400,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบระบายน า้บงึหลม่ ต าบลคลองน า้ไหล 

อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 0 4,000,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตรกรในเขตจงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลโป่งน า้รอ้น 

อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 0 400,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 1,404,000                 

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 1,404,000                 

งบลงทนุ 1,404,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,404,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,404,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนภายในบริเวณฝ่ายส่งน า้ที่ 2 โครงการส่งน า้ท่อ

ทองแดง ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร  รายการ 0 1,404,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 288,041,000              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 201,539,700              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 201,539,700              

งบลงทนุ 201,539,700              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 201,539,700                 

ค่าส ารวจออกแบบ 12,937,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษา ส ารวจ ออกแบบ งานชลประทาน ส านกังาน

ชลประทานที่ 4 จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 0 12,937,100                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 188,602,600                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารบงัคบัน า้ปากคลองส่งน า้สาย 2R-MC 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 0 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ดาดคอนกรีตคลองส่งน า้สาย 2L-MC กม.2+700 ถงึ กม.

3+200{{LF}}โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลสระแกว้ อ าเภอ

เมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 0 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ปตร.ปากคลองส่งน า้สาย MC โครงการวงับวั 

ต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 0 85,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท่อระบายน า้คลองส่งน า้สาย  มาบน า้ลกึ กม.

0+000   โครงการวงับวั  ต าบลพานทอง อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 0 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท่อระบายน า้กลางคลอง กม.7+157 คลองส่งน า้ 

1R-MC. โครงการวงับวั  ต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดั รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 53,830,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีตคลอง 2L-MC  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลสระแกว้  อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมทรบ.จ าปาทอง  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลคลองพไิกร อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดั รายการ 1 1,300,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัดนิหนิเรียงท่อลอดถนนคลอง MC กม.

31+350  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์

ทะเล อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองชกัน า้ กม.11+000  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาเครื่องกวา้นบานระบายในเขต

ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายท่อทองแดง  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั รายการ 1 4,500,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดถนน คลอง 1R-2L-MC กม.43+300 

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลบงึทบัแรต อ าเภอลาน

กระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดถนนกลางคลอง MC กม.42+660  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลมหาชยั อ าเภอไทรงาม รายการ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัดนิ ทรบ.ปลายคลองชกัน า้  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงท่อลอดถนนคลอง 1L-MC 3แห่ง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลสระแกว้  อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัดนิหนิเรียง ทรบ.กลางคลอง 1L-2R-MC 

กม.4+930  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลเทพนคร 

อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาเครื่องกวา้นบานระบายในเขต

ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 2  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดถนนทา้ย คลองแม่ฝายสายบน กม.

25+257  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลบงึทบัแรต 

อ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัดนิหนิเรียง ทรบ.กลางคลอง MC กม.

41+570  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลมหาชยั อ าเภอ

ไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 1,250,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปากคลอง 2R - MC  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงทา้ยอาคาร คลอง 1L-MC กม.

20+865  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลเขาคีริส อ าเภอ

พรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 262,500                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงทา้ยอาคาร คลอง 1L-MC กม.

23+963  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลเขาคีริส อ าเภอ

พรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 262,500                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดถนน คลองบงึนก กม.8+800  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลหนองหลวง อ าเภอลาน

กระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 550,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงทา้ยอาคาร คลอง 2L-MC กม.7+389

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลสระแกว้  อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 262,500                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองชกัน า้  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดถนนคลอง 1R-1L-1R-2L-MC กม.

3+600  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลเขาคิริส อ าเภอ

พรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาเครื่องกวา้นบานระบายในเขต

ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง รายการ 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม คสล.และคนัดนิหนิเรียง ทรบ.ปากคลองส่ง

น า้ฝัง่ขวาบา้นทุ่งมหาศาล  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง 

ต าบลมหาชยั อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัดนิหนิเรียงคลองล าแม่พาย กม.8+000  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลเขาคีริส อ าเภอพราน

กระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 800,000                      
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01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงทา้ยอาคาร คลอง 2L-MC กม.8+396

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลสระแกว้  อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 262,500                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดถนน คลองแม่ฝายสายบน กม.

21+898  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลหนองหลวง 

อ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 420,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง MC กม.16+320 ถงึ กม.

23+630  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลสระแกว้ อ าเภอ

เมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงทา้ยอาคาร คลอง 2L-MC กม.

15+546  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลเขาคีริส อ าเภอ

พรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 262,500                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัดนิหนิเรียงทา้ยฝาย คลอง MC กม.

41+520  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลไทรงาม อ าเภอ

ไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดถนน คลอง 1R-2L-MC กม.24+000 

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลหนองหลวง อ าเภอลาน

กระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงท่อลอดถนนกลางคลอง MC กม.

44+620  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลจนัทมิา อ าเภอ

ลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงทา้ยอาคาร คลอง 2L-MC กม.

16+538  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลเขาคีริส อ าเภอ

พรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 262,500                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดถนน คลองแม่ฝายสายลา่ง กม.7+759

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลหนองหลวง อ าเภอลาน

กระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัดนิหนิเรียงท่อลอดถนนกลางคลอง MC 

กม.43+810  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลมหาชยั 

อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงทา้ยอาคาร คลอง 2L-MC กม.

18+059  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลเขาคีริส อ าเภอ

พรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 262,500                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดถนน คลองแม่ฝายสายลา่ง กม. 

20+138  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลบงึทบัแรต 

อ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเสริมคนัคลอง MC กม.47+600  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลจนัทมิา อ าเภอลานกระบอื รายการ 1 480,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงทา้ยอาคาร คลอง 2L-MC กม.

21+550  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลคุยบา้นโอง 

อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 262,500                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดถนน คลองแม่ฝายสายลา่ง กม.1+181

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลหนองหลวง อ าเภอลาน

กระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงทา้ยฝายด่านใหญ่  โครงการ

ชลประทานก าแพงเพชร ต าบลโคง้ไผ่ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดั รายการ 1 3,900,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อรบัน า้ป่า อ่างเกบ็น า้คลองมดแดง  

โครงการชลประทานก าแพงเพชร ต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอคลองลาน รายการ 1 3,500,000                    



8 / 133

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมแผงดาดคอนกรีตคลองส่งน า้สาย LMC ฝาย

ด่านใหญ่  โครงการชลประทานก าแพงเพชร ต าบลโคง้ไผ่ อ าเภอขาณุวร

ลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 1,300,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย ในเขต สบ.1  

โครงการชลประทานก าแพงเพชร ต าบลบงึสามคัคี อ าเภอบงึสามคัคี  รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย ในเขต สบ.3  

โครงการชลประทานก าแพงเพชร ต าบลวงัยาง อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียง ทรบ.กลางคลองส่งน า้สายใหญ่ MC-

วงัยาง กม.34+474  โครงการวงัยาง  โครงการชลประทานก าแพงเพชร 

ต าบลวงัชะโอน อ าเภอบงึสามคัคี จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สายซอย 2R-MCวงัยาง (คลอง

วงัเจา้) กม.2+000 - กม.5+000  โครงการวงัยาง  โครงการชลประทาน

ก าแพงเพชร ต าบลวงัแขม อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงทา้ยทรบ.ปากคลองส่งน า้สายซอย 

2R-MC หนองขวญั กม.0+026  โครงการชลประทานก าแพงเพชร ต าบล

ป่าพทุรา อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงทา้ย ทรบ.กม25+838 คลองส่งน า้สาย

ใหญ่ (MC)  โครงการวงับวั  โครงการชลประทานก าแพงเพชร ต าบล

หนองคลา้ อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงทา้ย ทรบ.วงัโขน กม.37+500 คลอง

ส่งน า้สายใหญ่ (MC)  โครงการวงับวั  โครงการชลประทานก าแพงเพชร 

ต าบลหนองคลา้ อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมทา้ย ทรบ.นิวชแีลนด ์กม.20+774 คลองส่ง

น า้สาย 2R-MC  โครงการวงับวั  โครงการชลประทานก าแพงเพชร 

ต าบลหนองทอง อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงทา้ย ทรบ.พานทอง กม.30+670 

คลองส่งน า้สาย 2R-MC  โครงการวงับวั  โครงการชลประทาน

ก าแพงเพชร ต าบลพานทอง อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้ ภายในฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 1  โครงการชลประทานก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดถนนภายใน.ส านกังานชลประทานที่ 4

 ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารทิ้งน า้ภายใน.ส านกังานชลประทานที่ 4 

ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง รายการ 1 2,315,600                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง หนา้ ทรบ.วงั

ยาง  โครงการชลประทานก าแพงเพชร ต าบลวงัยาง อ าเภอคลองขลงุ รายการ 1 2,315,600                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 2,597,700                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองส่งน า้สาย

แยกซอย 2R-1L-MC  โครงการวงัยาง (คลองไผ่ขวาง)  โครงการ

ชลประทานก าแพงเพชร ต าบลวงัยาง อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 2,597,700                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 25,709,300                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองหนา้ฝายคอกววั

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง ต าบลมหาชยั อ าเภอไทรงาม 

จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 0 7,840,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองแม่ฝายสายลา่ง

 กม.0+060 - กม.5+266 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง 

ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 0 4,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองแม่ฝายสายบน 

กม.20+003 - กม.25+257 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง 

ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองส่งน า้สายซอย 

1R-MC  โครงการหนองขวญั (คลองโพธิ์ขวญั)  โครงการชลประทาน

ก าแพงเพชร  จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 0 4,869,300                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 22,167,200                

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 16,321,000                

งบลงทนุ 16,321,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,321,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 16,321,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 16,321,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายคลองกระแซง ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร 

จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 0 16,321,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 5,846,200                 

งบลงทนุ 5,846,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,846,200                    

ค่าที่ดนิ 5,846,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ 

จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 0 1,457,200                    

รายการระดบัที1่: ค่ารงัวดัและออกหนงัสอืส าคญัที่หลวง ส านกังาน

ชลประทานที่ 4 จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 0 4,389,000                    

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 64,334,100                

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 64,334,100                

งบลงทนุ 64,334,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 64,334,100                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 64,334,100                   

รายการระดบัที1่: ระบบระบายน า้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการปรบัปรุง

ระบบระบายน า้ โครงการหนิชะโงก  ต าบลโคง้ไผ่ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี 0 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้ปลายคลองสวนหมากพรอ้มอาคาร

ประกอบ 4 กจิกรรม จงัหวดัก าแพงเพชร 0 19,001,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา  ประตูระบายน า้ปลายคลองสวน

หมากพรอ้มอาคารประกอบ 4 กจิกรรม จงัหวดัก าแพงเพชร 0 332,500                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 21,397,100                

การจดัการน า้ชลประทาน 21,397,100                

การจดัการงานชลประทาน 21,397,100                

งบลงทนุ 21,397,100                

ครุภณัฑ์ 602,000                      

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 602,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่เครื่องจกัรเครื่องมอืดา้นบ ารุงรกัษา ส านกังาน

ชลประทานที่ 4 ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั รายการ 0 602,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,795,100                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 20,795,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 18,424,100                   
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน .ส านกังานชลประทานที่ 4 ต าบล

หนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 0 277,200                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษา.โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง  

จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 0 1,932,100                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ .โครงการ

ชลประทานก าแพงเพชร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั รายการ 0 5,860,800                    

รายการระดบัที2่: บริหารจดัการน า้ ส านกังานชลประทานที่ 4 ต าบล

หนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้.โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อ

ทองแดง  จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 0 3,115,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้.โครงการชลประทานก าแพงเพชร 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 0 6,039,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 2,371,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื.โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่อทองแดง 

 จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 0 1,086,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืในเขตฝ่ายส่งน า้บ  ารุงรกัษาที่ 1 โครงการ

ชลประทานก าแพงเพชร ต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั รายการ 0 640,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืในเขตฝ่ายส่งน า้บ  ารุงรกัษาที่ 3 .โครงการ

ชลประทานก าแพงเพชร ต าบลวงัยาง อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 0 645,000                      

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 21,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 21,000                     

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 21,000                     

ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 21,000                     

งบลงทนุ 21,000                     

ครุภณัฑ์ 21,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์ก าแพงเพชร ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 21,000                        

กรมประมง 1,003,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,003,000                 

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 1,003,000                 

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 1,003,000                 

งบลงทนุ 1,003,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,003,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,003,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 1,003,000                    

กรมปศุสตัว ์ 156,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 140,000                   

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 140,000                   

การพฒันาการผลติปศุสตัว ์ 140,000                   

งบอดุหนุน 140,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 140,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเกษตรกรจดัท าระบบ Biogas ในฟารม์โค 

กระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร ฟารม์ 2 140,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 16,000                     

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 16,000                     

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 46,573,600                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 2,600,000                 

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 2,600,000                 

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 2,600,000                 

งบลงทนุ 2,600,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,600,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัก าแพงเพชร ไร่ 3250 2,600,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 18,166,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 18,166,000                

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 17,877,000                

งบลงทนุ 17,877,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,877,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 17,877,000                   

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัก าแพงเพชร กลา้ 6000000 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัก าแพงเพชร กลา้ 1700000 1,734,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 4600 3,900,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่เกษตรที่มคีวามวกิฤตต่อการ

สูญเสยีหนา้ดนิ จงัหวดัก าแพงเพชร ไร่ 450 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งการจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ชมุชนบนพื้นที่

สูง จงัหวดัก าแพงเพชร ไร่ 100 543,000                      

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 289,000                   

งบลงทนุ 289,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 289,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 289,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัก าแพงเพชร ไร่ 170 289,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 5,805,000                 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 5,805,000                 

ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 5,805,000                 

งบลงทนุ 5,805,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,805,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 250,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งทางและซอ่มแซมเสน้ทางล าเลยีง จงัหวดั กม. 3 250,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 125,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและซอ่มแซมระบบอนุรกัษด์นิและน า้ จงัหวดั ไร่ 250 125,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,430,000                    

รายการระดบัที1่: จดัระบบอนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่โครงการพระราชด าริ 

จงัหวดัก าแพงเพชร ไร่ 1000 5,430,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 20,002,600                

โครงการพฒันาแหลง่น า้ชมุชน 7,301,600                 

การก่อสรา้งแหลง่น า้ชมุชน 7,301,600                 

งบลงทนุ 7,301,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,301,600                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 7,301,600                    

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้พรอ้มระบบส่งน า้ บา้นโพธิ์ศรี หมู่ 6 ต าบลโคง้

ไผ่ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 7,301,600                    

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 2,492,000                 

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 2,492,000                 

งบลงทนุ 2,492,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,492,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,492,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเกาะตาล อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคง้ไผ่ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสลกบาตร อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพรานกระต่าย อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลถ า้กระต่ายทอง อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัควง อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร บ่อ 46 818,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าไม ้อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลลานดอกไมต้ก อ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหวัถนน อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองหวัววั อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคลองพไิกร อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร บ่อ 18 320,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัตะแบก อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร บ่อ 28 498,400                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 10,209,000                

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 10,209,000                

งบลงทนุ 10,209,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,209,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 10,209,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็น า้ บา้นหนองปลอ้ง หมู่ 7 ต าบลวงัหามแห

 อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 1,860,000                    

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ บา้นปางเจริญ หมู่ 13 ต าบลท่าขนุราม อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 1,027,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองพรอ้มก่อสรา้งฝายน า้ลน้ คสล. บา้นดอนงา 

หมู่ 5 ต าบลสลกบาตร อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 6,270,000                    

รายการระดบัที1่: ฝายน า้ลน้ คสล. บา้นทุ่งตาพกุ หมู่ 4 ต าบลอ่างทอง 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 1,052,000                    

กรมส่งเสริมการเกษตร 2,252,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,252,000                 

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 2,252,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 2,252,000                 

งบลงทนุ 2,252,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,252,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานเป็นส านกังานแบบเบ็ดเสร็จ Smart 

Office ส านกังานเกษตรอ าเภอคลองขลงุ ต าบลคลองขลงุ อ าเภอคลองขลงุ 

จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 500,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,439,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ส านกังานเกษตรอ าเภอพราน

กระต่าย ต าบลพรานกระต่าย อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 1,439,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 313,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ ส านกังานเกษตรอ าเภอคลองขลงุ ต าบล

คลองขลงุ อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 313,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 4,340,200                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 2,520,000                 

โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 2,520,000                 

พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 2,520,000                 

งบอดุหนุน 2,520,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,520,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรพรานกระต่าย จ ากดั 

ต าบลพรานกระต่าย อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร ในการ

ก่อสรา้งโกดงัเกบ็ผลผลติ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 680 ตารางเมตร หลงั 1 2,520,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 1,820,200                 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 1,820,200                 

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1,736,200                 

งบลงทนุ 1,736,200                 

ครุภณัฑ์ 1,736,200                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

ครุภณัฑส์ านกังาน 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วนชนิด ต ัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี นิคมสหกรณ์นครชมุ 

ต าบลทรงธรรม  อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 40,200                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,696,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง คนั 2 1,696,000                    

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 84,000                     

งบลงทนุ 84,000                     

ครุภณัฑ์ 84,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัก าแพงเพชร ต าบล

หนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 3 66,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 2 18,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 123,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 123,000                   

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 123,000                   

จดัทีด่นิ 123,000                   

งบลงทนุ 123,000                   

ครุภณัฑ์ 123,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 123,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัก าแพงเพชร  

ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัก าแพงเพชร  ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ชดุ 1 3,800                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัก าแพงเพชร  ต าบลนครชมุ 

อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัก าแพงเพชร  

ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัก าแพงเพชร  ต าบลนคร

ชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานการปฏรูิป

ที่ดนิจงัหวดัก าแพงเพชร  ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั เครื่อง 3 17,400                        

กระทรวงคมนำคม 925,161,800               

กรมการขนส่งทางบก 2,447,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,076,800                 
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การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 1,076,800                 

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 1,076,800                 

งบลงทนุ 1,076,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,076,800                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,076,800                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัก าแพงเพชร สาขาอ าเภอ

ขาณุวรลกัษบุรี ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 1,076,800                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,370,700                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

งบลงทนุ 1,370,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,370,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,370,700                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดัก าแพงเพชร ต าบล

หนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 546,479,500              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 229,272,000              

โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 16,000,000                

ยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 16,000,000                

งบลงทนุ 16,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 101 ตอน น า้ดบิ - คุยประดู่ จ. 

ก าแพงเพชร แห่ง 1 16,000,000                   

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 25,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โนนปอแดง - ปากดง จ. กม. 2 25,000,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 114,000,000              

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 114,000,000              

งบลงทนุ 114,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 114,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 114,000,000                 

รายการระดบัที1่: สายก าแพงเพชร - พจิติร ตอน บ.ศรีวลิยั - บ.ทุ่งรวงทอง

 จ.ก าแพงเพชร กม. 13.5 114,000,000                 

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 74,272,000                

ปรบัปรุงทางหลวงผา่นยา่นชมุชน 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1117 ตอน คลองแม่ลาย - อุม้

ผาง จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 15,000,000                   
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1065 ตอน พรานกระต่าย - 

หนองกลุา จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 15,000,000                   

ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 112 ตอน ทางเลีย่งเมอืง

ก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 25,000,000                   

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 19,272,000                

งบลงทนุ 19,272,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,272,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 19,272,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 104 ตอน ตาก - สะพานวุฒกิลุ 

ตอน 1 จ.ก าแพงเพชร แห่ง 3 10,272,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 104 ตอน ตาก - สะพานวุฒกิลุ 

ตอน 2 จ.ก าแพงเพชร แห่ง 2 9,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 50,000,000                

โครงการพฒันากลุ่มทอ่งเทีย่วมรดกโลกภาคเหนือ 50,000,000                

พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนการทอ่งเทีย่ว 50,000,000                

งบลงทนุ 50,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 101 ตอน นครชมุ-น า้ดบิ จ. แห่ง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 101 ตอน น า้ดบิ - คุยประดู่ 

จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 25,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 256,457,500              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 3,090,500                 

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 3,090,500                 

งบลงทนุ 3,090,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,090,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,190,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัปฏบิตัิการและช านาญ

การ (ระดบั 3 - 6)  หมวดทางหลวงบ่อทอง  แขวงทางหลวงก าแพงเพชร จ. หลงั 1 1,190,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส านกังานหมวดทางหลวงบ่อทอง  แขวงทาง

หลวงก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร หลงั 1 1,900,000                    

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 231,458,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 220,520,000              

งบลงทนุ 220,520,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 220,520,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 220,520,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงก าแพงเพชร กม. 782 51,870,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1109 ตอน วงัเจา้ - โละโคะ จ. แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1112 ตอน บ่อถ า้ - วงัปลาอา้ว จ. แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน นครชมุ - น า้ดบิ ตอน 1 จ.

ก าแพงเพชร แห่ง 1 14,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอน พรานกระต่าย - หนอง

กลุา จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 17,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอน หาดชะอม - ก าแพงเพชร 

จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอน คลองแม่ลาย - อุม้ผาง 

ตอน 2 จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอน คลองแม่ลาย - อุม้ผาง 

ตอน 3 จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1280 ตอน ทุ่งมหาชยั - ระหาน จ. แห่ง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1331 ตอน พรานกระต่าย - ลานไผ่ 

จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 11,200,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โนนปอแดง - ปากดง จ. แห่ง 1 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอน คลองแม่ลาย - อุม้ผาง 

ตอน 4 จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน น า้ดบิ - คุยประดู่ จ. แห่ง 1 16,950,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1132 ตอน ลานทอง - พรานกระต่าย

 จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 12,000,000                   

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 10,938,000                

งบลงทนุ 10,938,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,938,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 10,938,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัก าแพงเพชร (ขา

ออก) จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัก าแพงเพชร (ขาเขา้)

 จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัลานกระบอื (ขาเขา้) 

จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

ก าแพงเพชร (ขาเขา้) จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

ก าแพงเพชร (ขาออก) จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงระบบอ่านระยะเพลาอตัโนมตัิ (King Pin) 

สถานีตรวจสอบน า้หนกัก าแพงเพชร (ขาออก) จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษา Image Processing System (ImPS) 

สถานีตรวจสอบน า้หนกัก าแพงเพชร (ขาเขา้) จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงและติดต ัง้ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

(CCTV) เพือ่ความปลอดภยับริเวณสถานีตรวจสอบน า้หนกัก าแพงเพชร (ขา

ออก) จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 1,869,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงและติดต ัง้ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

(CCTV) เพือ่ความปลอดภยับริเวณสถานีตรวจสอบน า้หนกัลานกระบอื (ขา แห่ง 1 1,869,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

ลานกระบอื (ขาเขา้) จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 300,000                      

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 21,909,000                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 21,909,000                

งบลงทนุ 21,909,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,909,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 21,909,000                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน นครชมุ - วงัเจา้ ตอน 2 

จ. ก าแพงเพชร แห่ง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน นครชมุ - วงัเจา้ ตอน 5 

จ. ก าแพงเพชร แห่ง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน นครชมุ - วงัเจา้ ตอน 6 

จ. ก าแพงเพชร แห่ง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากดง - นครชมุ ตอน 1

 จ. ก าแพงเพชร แห่ง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากดง - นครชมุ ตอน 2

 จ. ก าแพงเพชร แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากดง - นครชมุ ตอน 4

 จ. ก าแพงเพชร แห่ง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากดง - นครชมุ ตอน 5

 จ. ก าแพงเพชร แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1072 ตอน เขาชนกนั - คลองลาน

 จ. ก าแพงเพชร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1084 ตอน หาดชะอม - 

ก าแพงเพชร ตอน 1 จ. ก าแพงเพชร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1375 ตอน หนองกระทุ่ม - ดง

เยน็ ตอน 1 จ. ก าแพงเพชร แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 101 ตอน น า้ดบิ - คุยประดู่ จ. 

ก าแพงเพชร แห่ง 1 1,911,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 10,750,000                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 6,400,000                 

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 6,400,000                 

งบลงทนุ 6,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,400,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 6,400,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1112 ตอน บ่อถ า้ - วงัปลาอา้ว 

ตอน 2 จ. ก าแพงเพชร แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1112 ตอน บ่อถ า้ - วงัปลาอา้ว 

ตอน 3 จ. ก าแพงเพชร แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1242 ตอน โคง้วไิล - เขาน า้อุ่น จ.

 ก าแพงเพชร แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1112 ตอน บ่อถ า้ - วงัปลาอา้ว 

ตอน 1 จ. ก าแพงเพชร แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1084 ตอน หาดชะอม - 

ก าแพงเพชร จ. ก าแพงเพชร แห่ง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1074 ตอน ทุ่งสนุ่น - บงึบา้น จ. 

ก าแพงเพชร แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1072 ตอน เขาชนกนั - มอ

ตะแบก จ. ก าแพงเพชร แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 101 ตอน นครชมุ-น า้ดบิ และ

สายทางหลวงหมายเลข 1116 ตอน มอเจริญ - หนองแดน จ. ก าแพงเพชร แห่ง 1 1,400,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    
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ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 376,234,800              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 48,750,000                

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 31,750,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 31,750,000                

งบลงทนุ 31,750,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,750,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 31,750,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1242 - บ.ปางมะค่า อ.ปางศิลาทอง จ.

ก าแพงเพชร กม. 1.65 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1117 - บ.สกังาม อ.คลองลาน จ. กม. 1.125 6,750,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1242 - บ.ศรีมงคล อ.ขาณุวรลกัษบุรี 

จ.ก าแพงเพชร กม. 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1242 - บ.ทรพัยม์ะนาว อ.คลองขลงุ จ.

ก าแพงเพชร กม. 0.71 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1 - บ.ปากเหมอืง อ.ปางศิลาทอง จ. กม. 0.725 4,600,000                    

โครงการก่อสรา้งเพือ่ยกระดบัมาตรฐานสะพาน 15,000,000                

ขยายความกวา้งสะพาน 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย กพ.5069 แยกทาง

หลวงชนบท กพ.1068 - เทศบาลต าบลนครชมุ อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย กพ.1008 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1 - บา้นบงึหลม่ อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร แห่ง 2 8,000,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 2,000,000                 

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 2,000,000                 

งบลงทนุ 2,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย กพ.3002 แยก

ทางหลวงหมายเลข 104 - เทศบาลเมอืงก าแพงเพชร อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 2,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 3,500,000                 

โครงการพฒันากลุ่มทอ่งเทีย่วมรดกโลกภาคเหนือ 3,500,000                 

พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางกลุ่มทอ่งเทีย่วมรดกโลก 3,500,000                 

งบลงทนุ 3,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,500,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงแกไ้ขบริเวณเสีย่งอนัตราย ถนนสาย กพ.

4058 แยกทางหลวงหมายเลข 1065 - บา้นวงัแม่พาย อ.พรานกระต่าย จ. แห่ง 1 3,500,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 247,184,800              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 3,128,800                 

พฒันาสะพานขนาดกลาง 2,890,000                 

งบลงทนุ 2,890,000                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,890,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 2,890,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองธรรมชาติ แห่งที่ 1 อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร ม. 21 2,890,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 238,800                   

งบลงทนุ 238,800                   

ครุภณัฑ์ 238,800                      

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) แขวงทางหลวงชนบทก าแพงเพชร ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 168,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืทดสอบการบดอดัดนิในหอ้งทดสอบ 

Compaction Test Set แขวงทางหลวงชนบทก าแพงเพชร ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 108 ลติร แขวงทาง

หลวงชนบทก าแพงเพชร เครื่อง 1 138,000                      

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 230,248,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 230,248,000              

งบลงทนุ 230,248,000              

ครุภณัฑ์ 2,102,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,102,000                    

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

ดบัเบิ้ลแค็บ แขวงทางหลวงชนบทก าแพงเพชร คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) แขวงทางหลวงชนบท คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 228,146,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 228,146,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง กพ.017 สะพานขา้มคลองสวนหมาก อ.เมอืง จ.

ก าแพงเพชร แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กพ.1008 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 

บา้นบงึหลม่ อ.เมอืง, คลองลาน จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กพ.1008 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 

บา้นบงึหลม่ อ.เมอืง, คลองลาน จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กพ.1044 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 

บา้นปากเหมอืง อ.ขาณุวรลกัษบุรี, ปางศิลาทอง จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กพ.1029 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 

บา้นรวมใจภกัดิ์ อ.ขาณุวรลกัษบุรี จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กพ.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 112

 - บา้นสระแกว้ อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กพ.5069 แยกทางหลวงชนบท กพ.

1068 - เทศบาลต าบลนครชมุ อ.โกสมัพนีคร, เมอืง จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กพ.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 115

 - บา้นมาบมะตื่น อ.ไทรงาม, บงึสามคัคี จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กพ.1029 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 

บา้นรวมใจภกัดิ์ อ.ขาณุวรลกัษบุรี จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 6,000,000                    
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กพ.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 

1117 - บา้นสกังาม อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กพ.3041 แยกทางหลวงหมายเลข 101

 - บา้นคลองพไิกร อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กพ.4059 แยกทางหลวงหมายเลข 

1074 - บา้นโพธิ์เอน อ.บงึสามคัคี จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กพ.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 

1278 - บา้นนาถงั อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กพ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 

1074 - บา้นคอปลอ้ง อ.บงึสามคัคี จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กพ.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 

1280 - บา้นบงึบา้น อ.ทรายทองวฒันา, บงึสามคัคี จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 6,856,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กพ.4064 แยกทางหลวงหมายเลข 

1280 - บา้นบงึส าราญใหญ่ อ.ทรายทองวฒันา จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กพ.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 115

 - บา้นมาบมะตื่น อ.ไทรงาม, บงึสามคัคี จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กพ.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 

1084 - บา้นทุ่งทราย อ.คลองขลงุ, เมอืง, ทรายทองวฒันา จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 9,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กพ.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 

1084 - บา้นทุ่งทราย อ.คลองขลงุ, เมอืง, ทรายทองวฒันา จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กพ.4046 แยกทางหลวงหมายเลข 

1242 - บา้นศรีมงคล อ.ปางศิลาทอง, ขาณุวรลกัษบุรี จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กพ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 

1117 - บา้นท่าเสากระโดง อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กพ.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 

1117 - บา้นสกังาม อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย กพ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 104 - 

เทศบาลเมอืงก าแพงเพชร อ.เมอืงตาก, โกสมัพนีคร, เมอืง จ.ก าแพงเพชร กม. 3.8 24,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย กพ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1084 - บา้น

มาบไผ่ อ.คลองขลงุ, บงึสามคัคี จ.ก าแพงเพชร กม. 2.5 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย กพ.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 1242 - บา้น

ปางมะค่า อ.ปางศิลาทอง, ขาณุวรลกัษบุรี จ.ก าแพงเพชร กม. 2.2 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทก าแพงเพชร กม. 737 26,990,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 13,808,000                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 12,761,100                

งบลงทนุ 12,761,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,761,100                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 12,761,100                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กพ.4048 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1117 - บา้นสกังาม อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร แห่ง 5 1,550,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 3,409,200                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กพ.3017 แยกทาง

หลวงหมายเลข 115 - บา้นโคนเหนือ อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 451,900                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กพ.3002 แยกทาง

หลวงหมายเลข 104 - เทศบาลเมอืงก าแพงเพชร อ.โกสมัพนีคร จ. แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กพ.3002 แยกทาง

หลวงหมายเลข 104 - เทศบาลเมอืงก าแพงเพชร อ.โกสมัพนีคร จ. แห่ง 1 1,600,000                    
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รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กพ.4020 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1084 - บา้นมาบไผ่ อ.คลองขลงุ จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กพ.4022 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1065 - บา้นจนัทมิา อ.ลานกระบอื จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กพ.4046 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1242 - บา้นศรีมงคล อ.ปางศิลาทอง, ขาณุวรลกัษบุรี จ. แห่ง 2 950,000                      

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทก าแพงเพชร แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 76,800,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 45,900,000                

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 45,900,000                

งบลงทนุ 45,900,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,900,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 45,900,000                   

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย กพ.

1005 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นมอสมบูรณ์ อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร แห่ง 2 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย กพ.

1023 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นหวัถนน อ.คลองขลงุ จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย กพ.

1028 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นหนองป้ิงไก่ อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย กพ.

1029 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นรวมใจภกัดิ์ อ.ขาณุวรลกัษบุรี จ. แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย กพ.

1044 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นปากเหมอืง อ.ขาณุวรลกัษบุรี จ. แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย กพ.

3002 แยกทางหลวงหมายเลข 104 - เทศบาลเมอืงก าแพงเพชร อ.เมอืง จ. แห่ง 2 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย กพ.

3010 แยกทางหลวงหมายเลข 112 - บา้นสระแกว้ อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย กพ.

3017 แยกทางหลวงหมายเลข 115 - บา้นโคนเหนือ อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย กพ.

3041 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บา้นคลองพไิกร อ.พรานกระต่าย จ. แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย กพ.

4003 แยกทางหลวงหมายเลข 1116 - บา้นสกังาม อ.คลองลาน จ. แห่ง 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย กพ.

4012 แยกทางหลวงหมายเลข 1084 - บา้นคลองเจริญ อ.เมอืง, ไทรงาม จ. แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย กพ.

4014 แยกทางหลวงหมายเลข 1242 - เทศบาลต าบลปากดง อ.คลองขลงุ จ. แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย กพ.

4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1084 - บา้นมาบไผ่ อ.คลองขลงุ, บงึสามคัคี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย กพ.

4021 แยกทางหลวงหมายเลข 1065 - บา้นคุยป่ายาง อ.พรานกระต่าย จ. แห่ง 2 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย กพ.

4022 แยกทางหลวงหมายเลข 1065 - บา้นจนัทมิา อ.ลานกระบอื จ. แห่ง 1 2,500,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย กพ.

4025 แยกทางหลวงหมายเลข 1084 - บา้นทุ่งทราย อ.คลองขลงุ, เมอืง, 

ทรายทองวฒันา จ.ก าแพงเพชร แห่ง 2 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย กพ.

4026 แยกทางหลวงหมายเลข 1117 - บา้นท่าเสากระโดง อ.เมอืง จ. แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย กพ.

4030 แยกทางหลวงหมายเลข 1072 - บา้นคลองลกึ อ.ขาณุวรลกัษบุรี จ. แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย กพ.

4039 แยกทางหลวงหมายเลข 1242 - บา้นทรพัยม์ะนาว อ.คลองขลงุ จ. แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย กพ.

4048 แยกทางหลวงหมายเลข 1117 - บา้นสกังาม อ.คลองลาน จ. แห่ง 2 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย กพ.

4049 แยกทางหลวงหมายเลข 1116 - บา้นคลองไพร อ.คลองลาน จ. แห่ง 2 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย กพ.

4058 แยกทางหลวงหมายเลข 1065 - บา้นวงัแม่พาย อ.พรานกระต่าย จ. แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย กพ.

5069 แยกทางหลวงชนบท กพ.1068 - เทศบาลต าบลนครชมุ อ.เมอืง จ. แห่ง 1 700,000                      

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 16,300,000                

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 16,300,000                

งบลงทนุ 16,300,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,300,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 16,300,000                   

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย กพ.

3010 แยกทางหลวงหมายเลข 112 - บา้นสระแกว้ อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย กพ.

3017 แยกทางหลวงหมายเลข 115 - บา้นโคนเหนือ อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย กพ.

3032 แยกทางหลวงหมายเลข 115 - บา้นลานกระดี่ อ.เมอืง, ไทรงาม จ. แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย กพ.

3042 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บา้นป่าแดงกลาง อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย กพ.

4012 แยกทางหลวงหมายเลข 1084 - บา้นคลองเจริญ อ.เมอืง, ไทรงาม จ. แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย กพ.

4016 แยกทางหลวงหมายเลข 1280 - บา้นบงึบา้น อ.ทรายทองวฒันา จ. แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย กพ.

4018 แยกทางหลวงหมายเลข 1116 - บา้นยางเลยีง อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร แห่ง 2 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย กพ.

4021 แยกทางหลวงหมายเลข 1065 - บา้นคุยป่ายาง อ.พรานกระต่าย จ. แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย กพ.

4022 แยกทางหลวงหมายเลข 1065 - บา้นจนัทมิา อ.ลานกระบอื จ. แห่ง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย กพ.

4026 แยกทางหลวงหมายเลข 1117 - บา้นท่าเสากระโดง อ.เมอืง จ. แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย กพ.

3002 แยกทางหลวงหมายเลข 104 - เทศบาลเมอืงก าแพงเพชร อ.เมอืง, 

โกสมัพนีคร จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 900,000                      

โครงการปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง 14,600,000                

ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง 14,600,000                

งบลงทนุ 14,600,000                
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,600,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 14,600,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย กพ.3010 แยกทาง

หลวงหมายเลข 112 - บา้นสระแกว้ อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย กพ.4016 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1280 - บา้นบงึบา้น อ.ทรายทองวฒันา, บงึสามคัคี จ. แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย กพ.4022 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1065 - บา้นจนัทมิา อ.ลานกระบอื จ.ก าแพงเพชร แห่ง 1 4,000,000                    

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 164,158,800               

ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 169,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 169,000                   

ระบบอ านวยการและการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 169,000                   

สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 169,000                   

งบลงทนุ 169,000                   

ครุภณัฑ์ 169,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 169,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้มจงัหวดัก าแพงเพชร  ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังาน

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มจงัหวดัก าแพงเพชร  ต าบลหนองปลงิ เครื่อง 3 141,000                      

กรมทรพัยากรน า้ 45,564,400                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 45,564,400                

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 45,564,400                

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 45,564,400                

งบลงทนุ 45,564,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,564,400                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 45,564,400                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบกระจายน า้จากฝายน า้ลน้ท่าเสากระโดง  

ต าบลนาบ่อค า  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 45,564,400                   

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 51,509,800                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 35,000,000                

โครงการจดัซื้อเครื่องจกัรขดุเจาะบอ่น า้ขนาดใหญ่ระดบัตื้นพรอ้มอปุกรณ์ 35,000,000                

จดัซื้อครุภณัฑส์ ารวจ 35,000,000                

งบลงทนุ 35,000,000                

ครุภณัฑ์ 35,000,000                   

ครุภณัฑส์ ารวจ 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องจกัรขดุเจาะบ่อน า้ขนาดใหญ่ระดบัตื้นพรอ้ม

อปุกรณ์ ต าบลทรงธรรม อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 35,000,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 16,142,800                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 4,364,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 1,415,000                 

งบลงทนุ 1,415,000                 
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,415,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระศรีนครินทร ์ก าแพงเพชร หมู่ที่ 16 ต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 2,949,000                 

งบลงทนุ 2,949,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,949,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,949,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นท่าขา้มสามคัคี หมู่ที่

 5 ต าบลคลองลานพฒันา อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นหนองแม่แตง 

(ธรรมศาสตรอ์าสา)  หมู่ที่ 1 ต าบลหนองแม่แตง อ าเภอไทรงาม จงัหวดั แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนบา้นจนัทมิา  หมู่ที่ 3  

ต าบลจนัทมิา อ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 983,000                      

โครงการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม 492,400                   

แกไ้ขปญัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและน า้เค็ม 492,400                   

งบลงทนุ 492,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 492,400                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นหนองเสอืโฮก หมู่ที่ 6 ต าบลวงัตะแบก 

อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 492,400                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 8,886,400                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 1,335,200                 

งบลงทนุ 1,335,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,335,200                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,335,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นศรีวไิล หมู่ที่ 8 ต าบล

มหาชยั อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองคลา้ หมู่ที่ 1 

ต าบลหนองคลา้ อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นแม่ยื้อ หมู่ที่ 3 ต าบล

หนองไมก้อง อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นแม่ยื้อ หมู่ที่ 8 ต าบล

หนองไมก้อง อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 7,551,200                 

งบลงทนุ 7,551,200                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,551,200                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 7,551,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองชมุแสง หมู่ที1่4 ต าบลวงั

ชะพลู อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองเต่าทอง หมู่ที1่2 ต าบล

คลองขลงุ อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นท่ามะขาม หมู่ที4่ ต าบลแม่ลาด 

อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นแม่ยื้อ (นายมานพ  ภู่เขยีว) หมู่ที9่

 ต าบลหนองไมก้อง อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 2,400,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 2,400,000                 

งบลงทนุ 2,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,400,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเปาะสวอง หมู่ที่ 9 ต าบลบ่อถ า้ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นคลองใหม่พฒันา หมู่ที่ 15 ต าบลบ่อถ า้ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นใหม่บ่อถ า้ หมู่ที่ 18 ต าบลบ่อถ า้ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นคลองเจริญ หมู่ที่ 14 ต าบลบ่อถ า้ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นบ่อกระบากใหม่ หมู่ที่ 17 ต าบลบ่อถ า้ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองตะเคียน หมู่ที่ 5 ต าบลป่าพทุรา อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นวงัไทร หมู่ที่ 2 ต าบลวงัไทร อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นบงึพไิกร หมู่ที่ 1 ต าบลคลองพไิกร อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเกาะธ ามรงค ์หมู่ที่ 3 ต าบลธ ามรงค ์อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเกาะธ ามรงค ์(องคก์ารบริหารส่วนต าบลธ ามรงค)์ หมู่ที่ 2 ต าบลธ ามรงค์

 อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 240,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 367,000                   

ทรพัยากรน า้บาดาลในพื้นทีเ่ป้าหมายไดร้บัการบริหารจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพ 367,000                   

สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้บาดาล 367,000                   

งบลงทนุ 367,000                   

ครุภณัฑ์ 367,000                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 367,000                      
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รายการระดบัที1่: คอ้นธรณีวทิยา ต าบลทรงธรรม อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 

จงัหวดัก าแพงเพชร อนั 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: เขม็ทศิทางธรณีวทิยา ต าบลทรงธรรม อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร อนั 3 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัคุณสมบตัิทางกายภาพและเคมขีองน า้บาดาล 

(pH Meter,Conductivity Meter,Disolve Oxygen 

Meter,Temperature Meter) ต าบลทรงธรรม อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระดบัน า้แบบสายไฟ ต าบลทรงธรรม อ าเภอ

เมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 2 90,000                        

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 40,016,000                

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 23,075,500                

โครงการเพิม่ศกัยภาพการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ 23,075,500                

เพิม่ศกัยภาพการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ 23,075,500                

งบลงทนุ 23,075,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,075,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,816,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวอทุยานแห่งชาติคลอง

ลาน จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 7,816,300                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 15,259,200                   

รายการระดบัที1่: ขยายเขตไฟฟ้า อทุยานแห่งชาติแม่วงก ์จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 10,889,100                   

รายการระดบัที1่: ขยายเขตไฟฟ้า อทุยานแห่งชาติคลองวงัเจา้ จงัหวดั แห่ง 1 4,370,100                    

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 6,398,100                 

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 5,648,100                 

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 2,557,000                 

งบลงทนุ 2,557,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,557,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,557,000                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัก าแพงเพชร กโิลเมตร 50 257,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัก าแพงเพชร ไร่ 100 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าฟ้ืนฟูโครงสรา้งระบบนิเวศตน้น า้ จงัหวดั ไร่ 500 1,950,000                    

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 591,100                   

งบลงทนุ 591,100                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 591,100                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 591,100                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัก าแพงเพชร กโิลเมตร 115 591,100                      

เพิม่ประสทิธภิาพการแกไ้ขปญัหาไฟป่า 2,500,000                 

งบลงทนุ 2,500,000                 

ครุภณัฑ์ 2,500,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกน า้ดบัเพลงิเอนกประสงค ์ขนาดความจไุม่นอ้ย

กวา่ 4,000 ลติร จงัหวดัก าแพงเพชร คนั 1 2,500,000                    

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 750,000                   

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 750,000                   

งบลงทนุ 750,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 750,000                      
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 750,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพระราชกฤษฎกีาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์บน

แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัก าแพงเพชร ระวาง 90 540,000                      

รายการระดบัที1่: ส ารวจโครงขา่ยหมดุหลกัฐานแผนที่ จงัหวดัก าแพงเพชร กโิลเมตร 70 210,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,170,000                 

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

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

งบลงทนุ 1,170,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,170,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,170,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัก าแพงเพชร ไร่ 300 1,170,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 9,372,400                 

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 9,372,400                 

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 3,685,400                 

งบลงทนุ 3,685,400                 

ครุภณัฑ์ 57,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 57,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 6 57,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,628,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,628,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบระบบผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์

จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัก าแพงเพชร กโิลเมตร 687 3,531,200                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ (พระราชด าริ) จงัหวดัก าแพงเพชร กโิลเมตร 16 82,200                        

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 5,687,000                 

งบลงทนุ 5,687,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,687,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,687,000                    

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั

ก าแพงเพชร กลา้ 80000 232,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัก าแพงเพชร ไร่ 2985 3,044,700                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัก าแพงเพชร ไร่ 920 450,800                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัก าแพงเพชร ไร่ 50 35,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมก้ฤษณา เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัก าแพงเพชร ไร่ 840 394,800                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 750 765,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย (พระราชด าริ) จงัหวดัก าแพงเพชร ไร่ 805 764,700                      

กรมป่าไม ้ 26,899,600                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 986,000                   

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 986,000                   

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 986,000                   

งบลงทนุ 986,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 986,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 986,000                      
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รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัก าแพงเพชร กโิลเมตร 10 51,400                        

รายการระดบัที1่: สรา้งแหลง่ผลติเมลด็พนัธุไ์มจ้ากป่าปลูก จงัหวดั ไร่ 70 110,600                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแหลง่ผลติเมลด็พนัธุไ์มป่้าอายเุกนิ 10 ปี จงัหวดั ไร่ 1301 767,600                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัก าแพงเพชร ไร่ 63 30,900                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัก าแพงเพชร ไร่ 25 25,500                        

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,322,500                 

โครงการจดัการทรพัยากรป่าไมเ้พือ่สนบัสนุนงานโครงการหลวงและพื้นทีข่ยายผล

โครงการหลวง 1,322,500                 

จดัการทรพัยากรป่าไมเ้พือ่สนบัสนุนโครงการพฒันาพื้นทีสู่งแบบโครงการหลวง 1,322,500                 

งบลงทนุ 1,182,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,182,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,182,500                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัก าแพงเพชร กลา้ 200000 580,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัก าแพงเพชร ไร่ 25 97,500                        

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัก าแพงเพชร กลา้ 200000 330,000                      

รายการระดบัที1่: ฝายตน้น า้แบบกึ่งถาวร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 5 175,000                      

งบอดุหนุน 140,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน 

จงัหวดัก าแพงเพชร หมู่บา้น 2 140,000                      

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 3,343,800                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 657,000                   

ป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั 657,000                   

งบลงทนุ 257,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 257,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 257,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัก าแพงเพชร กโิลเมตร 50 257,000                      

งบอดุหนุน 400,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดั หมู่บา้น 8 400,000                      

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 2,686,800                 

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 616,800                   

งบลงทนุ 616,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 616,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 616,800                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัก าแพงเพชร กโิลเมตร 120 616,800                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 2,070,000                 

งบลงทนุ 1,170,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,170,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,170,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัก าแพงเพชร ไร่ 300 1,170,000                    

งบอดุหนุน 140,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 140,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน 

จงัหวดัก าแพงเพชร หมู่บา้น 2 140,000                      

งบรายจ่ายอื่น 760,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัก าแพงเพชร หมู่บา้น 20 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดั หมู่บา้น 30 360,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 5,070,000                 

โครงการปลูกป่าเพือ่ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ 5,070,000                 

โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาติ 5,070,000                 

งบลงทนุ 5,070,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,070,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,070,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัก าแพงเพชร ไร่ 1300 5,070,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 12,390,700                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 12,390,700                

ฟ้ืนฟูและป้องกนัทรพัยากรป่าไมภ้าคเหนือ 11,892,300                

งบด าเนินงาน 742,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 742,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 438,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 100,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 103,200                      

งบลงทนุ 11,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: สรา้งป่าสรา้งรายได ้จงัหวดัก าแพงเพชร ไร่ 2000 11,000,000                   

งบอดุหนุน 150,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 150,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัก าแพงเพชร หมู่บา้น 3 150,000                      

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคเหนือ 498,400                   

งบด าเนินงาน 358,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 358,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 37,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 60,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,900                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 250,000                      

งบอดุหนุน 140,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน 

จงัหวดัก าแพงเพชร หมู่บา้น 2 140,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 3,786,600                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 3,786,600                 

บริหารจดัการงานป่าไม ้ 829,000                   
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งบลงทนุ 829,000                   

ครุภณัฑ์ 829,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 829,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

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

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 2,957,600                 

งบลงทนุ 2,957,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,957,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,957,600                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัก าแพงเพชร กโิลเมตร 57 293,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัก าแพงเพชร ไร่ 1223 599,300                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัก าแพงเพชร ไร่ 990 1,009,800                    

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัก าแพงเพชร กลา้ 37000 281,200                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัก าแพงเพชร กลา้ 267000 774,300                      

กระทรวงพำณิชย์ 2,075,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 2,075,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,075,000                 

การขบัเคลือ่นงานพาณิชยภู์มภิาค 2,075,000                 

ส่งเสริม และบริหารงานพาณิชยใ์นส่วนภูมภิาค 2,075,000                 

งบลงทนุ 2,075,000                 

ครุภณัฑ์ 2,075,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,075,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัก าแพงเพชร  

ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร คนั 1 787,000                      

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัก าแพงเพชร  ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง คนั 1 1,288,000                    

กระทรวงมหำดไทย 457,554,500               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 29,220,600                

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 248,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 248,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 248,000                   

งบรายจ่ายอื่น 248,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 248,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   



32 / 133

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 28,132,600                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 28,132,600                

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 24,632,600                

งบลงทนุ 24,632,600                

ครุภณัฑ์ 1,451,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,451,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศส านกังานจงัหวดัก าแพงเพชร ต าบล

หนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 879,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑก์ลอ้งโทรทศันว์งจรปิดของส านกังานจงัหวดั

ก าแพงเพชร ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 572,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,180,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,877,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัรองผูว้า่ราชการจงัหวดัก าแพงเพชร 

ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 3,877,100                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 17,277,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดั

ก าแพงเพชร ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 17,277,700                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,026,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดัก าแพงเพชร ต าบล

หนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 2,026,000                    

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 3,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 3,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 11,215,500                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 11,215,500                

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 11,215,500                

การบริหารงานอ าเภอ 11,215,500                

งบลงทนุ 11,215,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,215,500                   
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ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,542,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดั แห่ง 1 193,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดั แห่ง 1 360,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอ (หลงัเก่า) อ าเภอขาณุวรลกัษ

บุรี จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 447,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอคลองลาน จงัหวดั แห่ง 1 56,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอทรายทองวฒันา จงัหวดั แห่ง 1 1,014,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 147,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอบงึสามคัคี จงัหวดั แห่ง 1 1,449,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัปลดัจงัหวดั ที่ท  าการปกครองจงัหวดั 

จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 67,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 

จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 499,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดั แห่ง 1 1,051,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งและบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอพราน

กระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 1,820,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ  อ าเภอลานกระบอื จงัหวดั แห่ง 1 1,437,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,673,400                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดั แห่ง 1 603,400                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดั แห่ง 1 394,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอทรายทองวฒันา จงัหวดั

ก าแพงเพชร แห่ง 1 366,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอทรายทองวฒันา 

จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 370,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานจอดรถที่วา่การอ าเภอไทรงาม จงัหวดั แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเสาธงพรอ้มลานที่วา่การอ าเภอไทรงาม จงัหวดั แห่ง 1 450,000                      

กรมการพฒันาชมุชน 476,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 476,700                   

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 476,700                   

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 476,700                   

งบลงทนุ 476,700                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 476,700                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 476,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอเมอืงก าแพงเพชร  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 43,400                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัก าแพงเพชร ต าบล

หนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 433,300                      

กรมทีด่นิ 1,454,700                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,454,700                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 1,454,700                 

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 1,189,800                 

งบลงทนุ 1,189,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,189,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,189,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งหอ้งน า้ประชาชนและหอ้งน า้คนพกิาร   ต าบล

หนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 930,200                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งหอ้งน า้ประชาชนและหอ้งน า้คนพกิาร   ต าบล

คลองขลงุ อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 102,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งหอ้งน า้ประชาชนและหอ้งน า้คนพกิาร   ต าบล

พรานกระต่าย อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 157,400                      

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 264,900                   

งบลงทนุ 264,900                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 264,900                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 264,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   

ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 264,900                      

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 12,104,000                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแหง่ชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ 6,500,000                 

โครงการจดัหาครุภณัฑเ์พือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 6,500,000                 

จดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์อปุกรณ์ เครื่องใชส้  าหรบัการประสานใหค้วามช่วยเหลอืและ

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง ฟ้ืนฟู บูรณะโครงสรา้งพื้นฐาน 6,500,000                 

งบลงทนุ 6,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,500,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดเครื่องจกัรกลขนาดใหญ่ ศูนยป้์องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั เขต 8 ก าแพงเพชร  ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 6,500,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 2,004,000                 

มาตรการการป้องกนั และเตอืนภยัจากสาธารณภยั 2,004,000                 

เตรียมความพรอ้มในการป้องกนัสาธารณภยัทีใ่ชโ้ครงสรา้งและไมใ่ชโ้ครงสรา้ง 2,004,000                 

งบลงทนุ 2,004,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,004,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,004,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารปฏบิตัิการและสาธารณูปโภค 

 ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 2,004,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 3,600,000                 

โครงการบริหารจดัการน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 3,600,000                 

การบริหารจดัการทรพัยากรน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 3,600,000                 

งบลงทนุ 3,600,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,600,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองแขยง หมู่ที่ 9 ต าบลไตรตรึงษ ์อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร (ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 138,820 แห่ง 1 3,600,000                    

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 59,641,900                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 7,285,600                 

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 7,285,600                 

วางและจดัท าผงัเมอืง 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: การวางและจดัท าผงัเมอืงรวม{{LF}}จงัหวดัก าแพงเพชร ผงั 1 400,000                      

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 6,885,600                 

งบรายจ่ายอื่น 6,885,600                 
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงแผนที่ และจดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคาร

ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดั รายการ 1 6,885,600                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 49,856,300                

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 49,856,300                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 49,856,300                

งบลงทนุ 49,856,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 49,856,300                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 49,856,300                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ปิง หมู่ที่ 2 เทศบาลต าบลท่า

มะเขอื อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ความยาว 840 เมตร แห่ง 1 17,350,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ปิง บา้นเกาะฝ้าย หมู่ที่ 4 ต าบล

ยางสูง อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร ความยาว 765 เมตร แห่ง 1 12,700,800                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ปิง บา้นเกาะหมู หมู่ที่ 1 ต าบล

ท่ามะเขอื อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ความยาว 400 เมตร แห่ง 1 10,305,500                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ปิง บา้นเกาะสามสบิ หมู่ที่ 4 

ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร ความยาว 500 แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ปิง บริเวณบา้นไร่ (ต่อเน่ืองเขือ่น

เดมิ) หมู่ที่ 2 ต าบลทรงธรรม อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร 

ความยาว 70 เมตร แห่ง 1 2,500,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 2,500,000                 

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 2,500,000                 

บริการดา้นช่าง 2,500,000                 

งบลงทนุ 2,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,500,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและก่อสรา้งอาคารส านกังาน และโรงเกบ็พสัดุ

 บา้นพกัขา้ราชการ โรงจอดรถ ก่อสรา้งร ัว้ คสล.และถมดนิ ฯลฯ ของ

ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลหนองปลงิ อ าเภอ

เมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 2,500,000                    

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 343,441,100              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 971,300                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 971,300                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 971,300                   

งบลงทนุ 971,300                   

ครุภณัฑ์ 971,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 243,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 11 243,100                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร ตู ้ 11 47,300                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร ตู ้ 11 60,500                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

ก าแพงเพชร ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ตวั 22 37,400                        
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รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 11 31,900                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร ชดุ 22 66,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 728,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 11 728,200                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั เครื่อง 11 242,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

ก าแพงเพชร ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 11 176,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัก าแพงเพชร 

ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 11 99,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลหนอง ชดุ 22 83,600                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 22 127,600                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 342,049,200              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 2,268,000                 

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 2,268,000                 

งบอดุหนุน 2,268,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,268,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 2,268,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 45 เมตร ยาว 65 

เมตร บา้นปากอ่างใน หมู่ที่ 3 ต าบลอ่างทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบล

อ่างทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 301,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 27 เมตร ยาว 45 เมตร  

บา้นหนองตาเถร  หมู่ที่ 13 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขลงุ ต าบล

คลองขลงุ อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 1,967,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 52,439,500                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 17,126,000                

งบอดุหนุน 17,126,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,126,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 17,126,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกแกม้ลงิ หมู่ที่ 2 บา้นวงัตะลอ่ม ต าบลวงัยาง 

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 24,825 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มวางท่อ เทศบาล

ต าบลวงัยาง อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 1,865,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงระบบกกัเกบ็น า้คลองใหม่ หมู่ที่ 3 บา้นโนน

มะกอก ต าบลท่ามะเขอื ตามแบบ มข. 2527 สนัฝายสูง 2 เมตร ผนงัขา้ง

สูง 3.50 เมตร ยาว 20 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ามะเขอื อ าเภอ

คลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 1,708,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งธนาคารน า้ใตด้นิเพือ่ระบายน า้ท่วมขงั (แบบ

เจาะ) ภายในเขตเทศบาลต าบลไทรงาม ต าบลไทรงาม เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 

0.60 เมตร ลกึ 10 เมตร เทศบาลต าบลไทรงาม อ าเภอไทรงาม จงัหวดั แห่ง 1 4,276,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งคลองส่งน า้ดาดหนิเรียงยาแนว หมู่ที่ 3,4 

ชมุชนพระอนิทรร์วมใจ ต าบลไทรงาม ปากกวา้ง 7 เมตร กน้กวา้ง 1 

เมตร ลกึ 3 เมตร ยาวรวม 930 เมตร เทศบาลต าบลไทรงาม อ าเภอไทร แห่ง 1 6,199,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้กรุงไกร หมู่ที่ 5 บา้นท่าตะครอ้ 

ต าบลเทพนคร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 22,050 ลูกบาศกเ์มตร 

เทศบาลต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ ตามแบบ มข. 2527 บา้นเขาวงั

เยีย่ม หมูที่ 9 ต าบลนาบ่อค า จดุที่ 1 กวา้ง 12 เมตร สูง 2 เมตร ผนงั

ขา้งสูง 3.50 เมตร จดุที่ 2 กวา้ง 12 เมตร สูง 2 เมตร ผนงัขา้งสูง 3.50 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั แห่ง 1 808,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ ตามแบบ มข. 2527 บา้นหนองกอง

เหนือ หมูที่ 10 ต าบลนาบ่อค า กวา้ง 12 เมตร สูง 1.50 เมตร ผนงัขา้งสูง

 3 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 3,300 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บา้นปลกัไมด้  า ต าบลลาน

กระบอื องคก์ารบริหารส่วนต าบลลานกระบอื อ าเภอลานกระบอื จงัหวดั แห่ง 1 485,000                      

รายการระดบัที2่: เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บา้นหนองแขม ต าบลลาน

กระบอื องคก์ารบริหารส่วนต าบลลานกระบอื อ าเภอลานกระบอื จงัหวดั แห่ง 1 485,000                      

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 35,313,500                

งบอดุหนุน 35,313,500                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,313,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 35,313,500                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

พรอ้มปรบัปรุงระบบท่อจ่ายน า้ภายในหมู่บา้น (บริเวณขา้งวดัดอนขวาง 

ความยาว 4,000 เมตร) หมู่ที่ 7 บา้นดอนขวาง ต าบลเกาะตาล ตามแบบ

มาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะตาล อ าเภอ แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 บา้นวงัยาง ต าบลวงัยาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

เทศบาลต าบลวงัยาง อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 7 บา้นคลองน า้เยน็เหนือ ต าบลคลองขลงุ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลคลองขลงุ อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 2,379,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 3 บา้นวงัแขมเหนือ ต าบลวงัแขม องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัแขม 

อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 2,611,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 3 บา้นสามเรือน ต าบลวงัไทร  องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัไทร 

อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 2,303,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 8 บา้นหนองเม่น ต าบลวงัไทร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัไทร 

อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 2,445,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 4 บา้นโพธิ์เอน ต าบลเทพนิมติ แบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเทพนิมติ อ าเภอบงึสามคัคี จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 5 บา้นใหม่เชยีงราย ต าบลหนิดาต ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิดาต อ าเภอปางศิลาทอง แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บา้นหนองโสน ต าบลเขาคีริส 

  เทศบาลต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 1,434,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บา้นวงัพาน ต าบลเขาคีริส 

  เทศบาลต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 1,833,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

หมู่ที่ 16 บา้นนครอนิทร ์ต าบลเทพนคร  เทศบาลต าบลเทพนคร อ าเภอ

เมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 1,096,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

หมู่ที่ 3 บา้นคลองแม่ลาย ต าบลคลองแม่ลาย  องคก์ารบริหารส่วนต าบล

คลองแม่ลาย อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 666,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 13 บา้นวงัน า้ขาว ต าบลไตรตรึงษ ์ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลไตรตรึงษ ์อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

หมู่ที่ 1 บา้นไร่ใต ้ต าบลทรงธรรม  องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงธรรม 

อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 1,629,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

หมู่ที่ 2 บา้นไร่เหนือ ต าบลทรงธรรม  องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงธรรม

 อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 576,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 3 บา้นปลกัไมด้  า ต าบลลานกระบอื  องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาน

กระบอื อ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 2,367,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 5 บา้นนิคม ต าบลลานกระบอื  องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาน

กระบอื อ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 1,625,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 2,394,600                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 2,394,600                 

งบอดุหนุน 2,394,600                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,394,600                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 2,394,600                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนน

สมบูรณ์ องคก์ารบริหารต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลลานดอกไมต้ก องคก์ารบริหารต าบลลานดอกไมต้ก อ าเภอ

โกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นวงัชมภู องคก์ารบริหารต าบลเพชรชมภู อ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลขาณุวรลกัษบุรี เทศบาลต าบลขาณุวรลกัษบุรี อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ดอนแตง องคก์ารบริหารต าบลดอนแตง อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลบ่อถ า้ องคก์ารบริหารต าบลบ่อถ า้ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปางมะค่า

 เทศบาลเมอืงปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลวงัชะพลู องคก์ารบริหารต าบลวงัชะพลู อ าเภอขาณุวรลกัษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเกาะ

ตาล องคก์ารบริหารต าบลเกาะตาล อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลโคง้ไผ่ องคก์ารบริหารต าบลโคง้ไผ่ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลยางสูง องคก์ารบริหารต าบลยางสูง อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลสลกบาตร เทศบาลต าบลสลกบาตร อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลวงัหามแห องคก์ารบริหารต าบลวงัหามแห อ าเภอขาณุวร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลคลองขลงุ องคก์ารบริหารต าบลคลองขลงุ อ าเภอคลองขลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลท่าพทุรา องคก์ารบริหารต าบลท่าพทุรา อ าเภอคลองขลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองจอก องคก์ารบริหารต าบลท่ามะเขอื อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลท่ามะเขอื เทศบาลต าบลท่ามะเขอื อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไร่วงั

ไทร องคก์ารบริหารต าบลวงัไทร อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นวงับวั

 องคก์ารบริหารต าบลวงับวั อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลวงัแขม องคก์ารบริหารต าบลวงัแขม อ าเภอคลองขลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหวั

ถนน องคก์ารบริหารต าบลหวัถนน อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นชยั

มงคล องคก์ารบริหารต าบลคลองน า้ไหล อ าเภอคลองลาน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

คลองลาน เทศบาลต าบลคลองลานพฒันา อ าเภอคลองลาน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นใหม่

ชมุนุมไทร (ป่าคา) องคก์ารบริหารต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอคลองลาน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

เพชรนิยม องคก์ารบริหารต าบลสกังาม อ าเภอคลองลาน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบงึ

ส าราญ องคก์ารบริหารต าบลถาวรวฒันา อ าเภอทรายทองวฒันา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลทุ่ง

ทอง องคก์ารบริหารต าบลทุ่งทอง อ าเภอทรายทองวฒันา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลทุ่งทราย เทศบาลต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทองวฒันา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแกว้

สระ องคก์ารบริหารต าบลพานทอง อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นวงั

โขน องคก์ารบริหารต าบลหนองคลา้ อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองแม่แตง องคก์ารบริหารต าบลหนองแม่แตง อ าเภอไทรงาม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแม่

ยื้อ องคก์ารบริหารต าบลหนองไมก้อง อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเทพ

นิมติรมงคล เทศบาลต าบลไทรงาม อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลมหาชยั องคก์ารบริหารต าบลมหาชยั อ าเภอไทรงาม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนน

ใหญ่ องคก์ารบริหารต าบลหนองทอง อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลไทรงาม องคก์ารบริหารต าบลไทรงาม อ าเภอไทรงาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบงึ

บา้น (เสารห์า้) องคก์ารบริหารต าบลบงึสามคัคี อ าเภอบงึสามคัคี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นพงษ์

ทองค า เทศบาลต าบลระหาน อ าเภอบงึสามคัคี จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นชยั

มงคล องคก์ารบริหารต าบลวงัชะโอน อ าเภอบงึสามคัคี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเพชร

เจริญ องคก์ารบริหารต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลโพธิ์ทอง องคก์ารบริหารต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอปางศิลาทอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลหนิดาต องคก์ารบริหารต าบลหนิดาต อ าเภอปางศิลาทอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คุยป่ายาง

 เทศบาลต าบลเขาคีรีส อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นท่าไม ้

 องคก์ารบริหารต าบลท่าไม ้อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นลาน

ทอง องคก์ารบริหารต าบลวงัควง อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

คลองหว้ยย ัง้ องคก์ารบริหารต าบลหว้ยย ัง้ อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลพรานกระต่าย เทศบาลต าบลพรานกระต่าย อ าเภอพรานกระต่าย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลถ า้กระต่ายทอง องคก์ารบริหารต าบลถ า้กระต่ายทอง อ าเภอ

พรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลคุย

บา้นโอง องคก์ารบริหารต าบลคุยบา้นโอง อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลคลองพไิกร เทศบาลต าบลคลองพไิกร อ าเภอพรานกระต่าย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลหนองหวัววั(บา้นบางลาด) องคก์ารบริหารต าบลหนองหวัววั 

อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นใหม่

สุวรรณภูม ิองคก์ารบริหารต าบลท่าขนุราม อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเทพนคร (บา้นเทพนคร) เทศบาลต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นวงั

เพชรพฒันา เทศบาลต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

คลองใหญ่ องคก์ารบริหารต าบลวงัทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นวงั

ตะเคียน องคก์ารบริหารต าบลอ่างทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับ่อ

สามแสน เทศบาลเมอืงหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลนครชมุ เทศบาลต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นทุ่งสวน องคก์ารบริหารต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ธ ามรงค ์องคก์ารบริหารต าบลธ ามรงค ์อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทรง

ธรรม องคก์ารบริหารต าบลทรงธรรม อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ปลอ้งทองพฒันา องคก์ารบริหารต าบลคณฑ ีอ าเภอเมอืงก าแพงเพชร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

กอง องคก์ารบริหารต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นยาง

เลยีง องคก์ารบริหารต าบลคลองแม่ลาย อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลคลองแม่ลาย เทศบาลต าบลคลองแม่ลาย อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นลาน

หนิ องคก์ารบริหารต าบลลานดอกไม ้ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลสระแกว้ องคก์ารบริหารต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ช่องลม เทศบาลต าบลช่องลม อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลลานกระบอื เทศบาลต าบลลานกระบอื อ าเภอลานกระบอื จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลหนองหลวง องคก์ารบริหารต าบลหนองหลวง อ าเภอลาน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลลานกระบอื องคก์ารบริหารต าบลลานกระบอื อ าเภอลาน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ประชาสุขสนัต ์เทศบาลต าบลประชาสุขสนัต ์อ าเภอลานกระบอื จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นจนัทิ

มา องคก์ารบริหารต าบลจนัทมิา อ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

โนนพลวง องคก์ารบริหารต าบลโนนพลวง อ าเภอลานกระบอื จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลขาณุวรลกัษบุรี เทศบาลต าบลขาณุวรลกัษบุรี อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลท่ามะเขอื เทศบาลต าบลท่ามะเขอื อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลวงัแขม องคก์ารบริหารต าบลวงัแขม อ าเภอคลองขลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลพรานกระต่าย เทศบาลต าบลพรานกระต่าย อ าเภอพรานกระต่าย ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 4,800,000                 

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 4,800,000                 

งบอดุหนุน 4,800,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 4,800,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 4,800,000                    
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รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

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

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 280,147,100              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นสงัคม 16,356,400                

งบอดุหนุน 16,356,400                

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,101,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง คนั 1 101,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 101,000                      

รายการระดบัที3่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองปลาสรอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลปางตา

ไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร คนั 1 50,500                        

รายการระดบัที3่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนิดาต องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิดาต 

อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร คนั 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง คนั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที3่: รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 

กโิลวตัต ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนิดาต องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหนิดาต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร คนั 1 1,000,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 2,574,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง เครื่อง 1 1,374,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เครื่อง 1 1,374,000                    

รายการระดบัที3่: เครื่องกระตุกหวัใจไฟฟ้า สถานีอนามยัวงัแขม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัแขม อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องกระตุกหวัใจไฟฟ้า สถานีอนามยับ่อทอง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัแขม อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องจี้ปากมดลูกดว้ยความเยน็ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเพชรเจริญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลปางตา

ไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเพชรเจริญ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องกระตุกหวัใจไฟฟ้าแบบอตัโนมตัิ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองปลาสรอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลปางตา

ไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 2 120,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที3่: เครื่องบนัทกึคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 Lead 

Recorder) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองปลาสรอ้ย 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดั เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องจี้ปากมดลูกดว้ยความเยน็ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองปลาสรอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลปางตา

ไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองปลาสรอ้ย องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องพ่นละอองฝอยละเอยีดแบบสะพายหลงั 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองปลาสรอ้ย องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 85,000                        

รายการระดบัที3่: ชดุทนัตกรรมเคลือ่นที่ พรอ้มเกา้อี้สนามและโคมไฟ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนิดาต องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนิดาต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 65,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องฉายแสง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

หนิดาต องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิดาต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดั เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องขูดหนิปูน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

หนิดาต องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิดาต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดั เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องกรอฟนัเคลือ่นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนิดาต องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิดาต อ าเภอปางศิลาทอง เครื่อง 1 99,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนิดาต องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนิดาต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 210,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องช ัง่น า้หนกัแบบดจิติอลพรอ้มที่วดัส่วนสูง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนิดาต องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนิดาต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง เครื่อง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ เครื่อง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที3่: เครื่องถา่ยภาพจอประสาทโดยเลเซอรส์แกนแบบ 

Confocal Scanner ชนิดไม่ตอ้งขยายม่านตา โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นเพชรเจริญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลปางตาไว เครื่อง 1 1,200,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 861,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง หลงั 1 861,400                      

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หลงั 1 861,400                      

รายการระดบัที3่: ตูเ้กบ็เครื่องมอืแพทย ์สถานีอนามยัวงัแขม องคก์าร

บริหารส่วนต าบลวงัแขม อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 50,700                        

รายการระดบัที3่: กลอ้งวงจรปิดและเครื่องบนัทกึพรอ้มการติดต ัง้ 

สถานีอนามยัวงัแขม องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัแขม อ าเภอคลองข ชดุ 1 210,000                      

รายการระดบัที3่: ตูเ้กบ็เครื่องมอืทางการแพทย ์สถานีอนามยับ่อทอง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัแขม อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 50,700                        

รายการระดบัที3่: ตูอ้บสมนุไพรชนิดเป่าลมรอ้น 10 ถาด โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองปลาสรอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลปางตา

ไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 143,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที3่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั มี

ระบบฟอกอากาศ ขนาด 18,000 บทียูี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนิดาต องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิดาต อ าเภอปางศิลาทอง เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั มี

ระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000 บทียูี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนิดาต องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิดาต อ าเภอปางศิลาทอง เครื่อง 3 84,000                        

รายการระดบัที3่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานวจิยั โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนิดาต องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิดาต 

อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที3่: กลอ้งวงจรปิดและเครื่องบนัทกึพรอ้มการติดต ัง้ 

สถานีอนามยับ่อทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัแขม อ าเภอคลองข ชดุ 1 210,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,820,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง หลงั 1 11,820,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงสถานีอนามยัที่ถา่ย

โอนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หลงั 1 11,820,000                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์สถานีอนามยัวงัแขม 

สถานีอนามยัวงัแขม องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัแขม อ าเภอคลองข

ลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 2,820,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์สถานีอนามยับ่อทอง 

สถานีอนามยับ่อทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัแขม อ าเภอคลองข

ลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 2,820,000                    

รายการระดบัที3่: ปรบัปรุงต่อเติมศูนยบ์ริการ ผูป่้วย โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองปลาสรอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลปางตา

ไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 287,000                      

รายการระดบัที3่: ปรบัปรุงรื้อถอนหลงัคา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลคลองปลาสรอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปาง

ศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 119,000                      

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนิดาต องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิดาต 

อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 48,000                        

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งที่พกัขยะมูลฝอย โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหนิดาต องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิดาต อ าเภอปาง แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที3่: ปรบัปรุงจดุรบับริการผูป่้วย โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหนิดาต องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิดาต อ าเภอปาง

ศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 296,000                      

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารแพทยแ์ผนไทยและกายภาพบ าบดั 

(ใชแ้บบ สบส.1-02/2558) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนิดาต 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิดาต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดั หลงั 1 5,330,000                    

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 232,716,000              

งบอดุหนุน 232,716,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 232,716,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 232,716,000                 

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กพ.ถ 55-059 สายทางหนองนอ้ย - เขาพริกไทย 

หมู่ที่ 7 บา้นวงัปลาอา้ว ต าบลปางมะค่า จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่

นอ้ยกวา่ 26,920 ตารางเมตร เทศบาลเมอืงปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลกัษ สาย 1 9,986,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กพ.ถ 32-005 หมู่ที่ 6 บา้นโพธิ์ศรี ต าบลโคง้ไผ่ กวา้ง 5 เมตร ยาว 844 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลโคง้ไผ่ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร สาย 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ กพ.ถ 50-004 สายบา้นคลองใหม่พฒันา - บา้นคลองกระธาตุ 

หมู่ที่ 15 บา้นคลองใหม่พฒันา ต าบลบ่อถ า้ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,200 

เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อถ า้ อ าเภอขาณุวร สาย 1 2,403,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มสรา้งถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กพ.ถ. 21-029 สายบา้นวงัน า้ หมู่ที่ 4 ถงึ

บา้นวงัตะลอ่ม หมู่ที่ 2 ต าบลวงัยาง กวา้ง 6 ยาว 3,450 เมตร เมตร หนา

 0.15 เมตร เทศบาลต าบลวงัยาง อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร สาย 1 9,808,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ กพ.ถ 27-007 สายบา้นพกิลุทอง หมู่ที่ 5 (สายบา้นนายเดช) 

ต าบลคลองขลงุ กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,895 เมตร หนา 0.04 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขลงุ อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร สาย 1 3,681,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ กพ.ถ 67-003 สายบา้นนาไร่เดยีว - บา้นบงึลาด หมู่ที่ 4 บา้นบงึ

ลาด ต าบลวงัแขม กวา้ง 6 เมตร ยาว 941 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่

ทางกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัแขม อ าเภอ สาย 1 3,468,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ กพ.ถ 28-015 สายบา้นทุ่งหญา้คา - บา้นมอเศรษฐ ีหมู่ที่ 12 

บา้นทุ่งหญา้คา ต าบลคลองน า้ไหล กวา้ง 6 เมตร ยาว 960 เมตร หนา 

0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองน า้ไหล อ าเภอคลองลาน สาย 1 2,218,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ กพ.ถ.12-006 สายแยก กพ 4004 - หมู่ที่ 1 บา้นทุ่งทราย ต าบล

ทุ่งทราย - บา้นชมุนาค ต าบลถาวรวฒันา จ านวน 3 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่

นอ้ยกวา่ 22,800 ตารางเมตร เทศบาลต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทอง สาย 1 7,863,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กพ.ถ. 14-022 ซอยพระอนิทรเ์นรมติ 2 หมู่ที่ 5 ต าบลไทรงาม กวา้ง 5 

เมตร ยาว 474 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลไทรงาม อ าเภอไทร สาย 1 1,456,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กพ.ถ. 061-002 สายบา้นทุ่งมหาชยั - บา้นใหม่เจริญพร หมู่ที่ 2 บา้นป่า

ถ ัว่ ต าบลมหาชยั กวา้ง 7 เมตร ยาว 2,285 เมตร หนา 0.15 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลมหาชยั อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร สาย 1 7,365,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรเคปซลี รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ กพ.ถ 80-001 หมู่ที่ 1 บา้นหนองคลา้ ต าบลหนองคลา้ เชือ่มกบั

 หมู่ที่ 1 บา้นปลวกด า ต าบลไทรงาม กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองคลา้ อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร สาย 1 3,786,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลูกรงั รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

กพ.ถ 81-020 สายหลงับา้นเนินกรอย หมู่ที่ 2 ต าบลหนองทอง มพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 19,953 ตารางเมตร พรอ้มงานวางท่อ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหนองทอง อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร สาย 1 3,524,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กพ.ถ.19-004 สายบา้นคอปลอ้ง - บา้นกระบวยทองเหนือ หมู่ที่ 5 บา้น

คอปลอ้ง ต าบลระหาน กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลระหาน อ าเภอบงึ สาย 1 4,610,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ กพ.ถ 18-004 ถนนเฟ่ืองภกัด ีหมู่ที่ 5 ต าบลถ า้กระต่ายทอง มี

พื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 4,637 ตารางเมตร เทศบาลต าบลพรานกระต่าย สาย 1 1,167,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กพ.ถ. 37-014 สายสระม่วง ถงึคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 บา้นนาถงั ต าบลถ า้

กระต่ายทอง กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ า้กระต่ายทอง อ าเภอ สาย 1 2,640,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กพ.ถ 87-006 สายบา้นแคทอง หมู่ที่ 3 - บา้นไร่สุขขมุ หมู่ที่ 4 ต าบล

หว้ยย ัง้ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,245 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้ง

ขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยย ัง้ อ าเภอพรานกระต่าย สาย 1 3,176,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ กพ.ถ 13-012 สายจากปากทางคลองเรือ หมู่ที่ 11 เชือ่มบา้นสระ

สงิโต หมู่ที่ 8 ต าบลเทพนคร กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.05 

เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1.50 เมตร เทศบาลต าบลเทพนคร อ าเภอ สาย 1 8,639,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กพ.ถ 3-0001 สายบา้นแปดออ้ม - บา้นหนองบวั

ทอง หมู่ที่ 7 ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จ านวน 4 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ย

กวา่ 22,175 ตารางเมตร เทศบาลต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมอืง สาย 1 5,695,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กพ.ถ 3-0002 สายบา้นโพธิ์ทะเลกลาง - บา้นวงั

เพชร หมู่ที่ 2 ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,125 เมตร 

หนา 0.04 เมตร เทศบาลต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร สาย 1 3,023,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนผวิจราจรลาดยางเคปซลี รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ กพ.ถ 29-013 สายแยก ทล.1117 ปางเรือ-เขาน า้เพชร บา้นเขาน า้

เพชร หมู่ที่ 6 ต าบลคลองแม่ลาย กวา้ง 6 เมตร ยาว 850 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลคลองแม่ลาย อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั สาย 1 2,203,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ กพ.ถ.35-002 สายบา้นวงัพระธาตุ - บา้นทา้ยเกาะ หมู่ที่ 4 บา้น

วงัพระธาตุ - หมู่ที่ 2 บา้นทา้ยเกาะ ต าบลไตรตรึงษ ์กวา้ง 6 เมตร ยาว 

3,630 เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลไตรตรึงษ ์อ าเภอ สาย 1 9,887,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ กพ.ถ. 39-042 สายริมคลองสวนหมาก หมู่ที่ 5 บา้นใหม่

สุวรรณภูม ิต าบลท่าขนุราม กวา้ง 5 เมตร ยาว 585 เมตร หนา 0.15 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าขนุราม อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร สาย 1 1,502,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กพ.ถ 065-001 สายบา้นลานดอกไม ้- บา้นหนองกวกัมอื หมู่ที่ 2 บา้น

ลานดอกไม ้ต าบลลานดอกไม ้กวา้ง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ลานดอกไม ้อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร สาย 1 1,330,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ กพ.ถ90-008 สายบา้นสนัติสุข – บา้นดาดเหนือ หมู่ที่ 7 บา้น

สนัติสุข ต าบลอ่างทอง กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,126 เมตร หนา 0.04 เมตร

 พรอ้มไหลท่าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่างทอง อ าเภอเมอืง สาย 1 2,048,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ กพ.ถ.53-001 สายบา้นดงกระทงิ - บา้นประชาสุขสนัต ์หมู่ที่ 4,5

 ต าบลประชาสุขสนัต ์กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,400 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้ง

ละ 1 เมตร เทศบาลต าบลประชาสุขสนัต ์อ าเภอลานกระบอื จงัหวดั สาย 1 9,975,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ กพ.ถ.64-005 สายบา้นคุยพกุ - บา้นฟากทุ่ง หมู่ที่ 6 

บา้นโนนสมอ ต าบลลานกระบอื กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,470 เมตร หนา 

0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลลานกระบอื อ าเภอลานกระบอื สาย 1 2,868,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัติกคอนก

รีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กพ.ถ.16-015 หมู่ที่ 13 บา้นสวา่งราษฎรพ์ฒันา

เชือ่มบา้นใหม่โพธิ์พฒันา ต าบลพรานกระต่าย กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,825 

เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร เทศบาลต าบลบา้นพราน อ าเภอพราน สาย 1 9,900,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิและซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กพ.ถ. 25 -001 สายบา้นหนองทอง - บา้น

หนองโสน หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งรวงทอง ต าบลเขาคีริส มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่

 14,130 ตารางเมตร เทศบาลต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดั สาย 1 9,525,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กพ.ถ 72-008 สายบา้นมอสูง - บา้นดงด า 

ต าบลวงัทอง จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 10,850 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั สาย 1 6,090,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ กพ.ถ.51-005 หมู่ที่ 3 บา้นบงึทบัแรต - หมู่ที่ 2 บา้นหนองท่าไม ้

 ต าบลบงึทบัแรต จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 17,800 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึทบัแรต อ าเภอลานกระบอื จงัหวดั สาย 1 4,342,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ กพ.ถ.20-024 ถนนทางเขา้ สนง.เทศบาลผ่านหนา้อาคาร

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั หมู่ที่ 1 ต าบลลานกระบอื มพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 7,017 ตารางเมตร เทศบาลต าบลลากนระบอื อ าเภอลานกระบอื สาย 1 3,835,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ กพ.ถ 59-012 สายบา้นมอเสอืดุ 9 หมู่ที่ 3 ต าบลเพชร

ชมภู กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 14,400 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพชรชมภู อ าเภอ สาย 1 9,813,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ กพ.ถ. 22-006 เทศบาล 13 (บา้นสลกบาตร-บา้นดงด านอ้ย) หมู่

ที่ 1 ต าบลสลกบาตร มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,217 ตารางเมตร เทศบาล

ต าบลสลกบาตร อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร สาย 1 2,543,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กพ.ถ 1-0028 สายบา้นวงัไทร ต าบลวงัไทร 

อ าเภอคลองขลงุ เชือ่มบา้นคลองน า้ไหลใต ้ต าบลคลองลานพฒันา 

อ าเภอคลองลาน กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,280 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่

ทางกวา้งขา้งละ 1 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 18,240 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัก าแพงเพชร อ าเภอคลองขลงุ,คลองลาน สาย 1 9,967,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ กพ.ถ. 78-007 สายบา้นคลองใหญ่ - ปางลบัแล - สุข

ส าราญ หมู่ที่ 3 บา้นท่ามะเขอื ต าบลสกังาม กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,800 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลสกังาม อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร สาย 1 4,293,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ กพ.ถ.44-059 สายซอยหวัทุ่ง - โนนพลวง หมู่ที่ 7 บา้น

โนนพลวง ต าบลเทพนิมติ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.04 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 13,800 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลเทพนิมติ อ าเภอบงึสามคัคี จงัหวดัก าแพงเพชร สาย 1 9,710,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กพ.ถ. 71-006 สายบา้นคุยประดู่ - บา้นไร่สุขมุ

 หมู่ที่ 7 ต าบลวงัตะแบก กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,130 เมตร หนา 0.04 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,780 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลวงัตะแบก อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร สาย 1 3,576,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ กพ.ถ. 76-001 สายบา้นโพธิ์สวสัดิ์ - บา้นเนินปู หมู่ที่ 4 

ต าบลสระแกว้ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1.50 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 19,800 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร สาย 1 9,877,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ กพ.ถ.49-002 หมู่ที่ 1 บา้นฟากทุ่ง ต าบลโนนพลวง กวา้ง 6

 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,600 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนพลวง อ าเภอลานกระบอื สาย 1 3,725,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กพ.ถ 85-004 บา้นหนองปากดง - บา้นล ามะ

โกรก หมู่ที่ 1,2 ต าบลหนองหลวง กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,180 เมตร หนา 

0.04 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 17,440 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบอื สาย 1 8,982,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ กพ.ถ. 73-013 หมู่ที่ 1,4 ต าบลวงัหามแห กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 800 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,800 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัหามแห อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดั สาย 1 2,622,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต บา้นสระ

ตาพรม - บา้นดงประดา หมู่ที่ 1,6 ต าบลดอนแตง  กวา้ง 6 เมตร ยาว 

606 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,636 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแตง อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดั สาย 1 1,928,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต  บา้น

แหลมยาง - บา้นท่าพทุรา บริเวณแยกทางหลวง กพ.1084 - สะพานท่า

พทุรา หมู่ที่ 6 ต าบลวงับวั มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 14,800 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงับวั อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร สาย 1 8,812,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้นวงั

เฉลยีง - บา้นหนองจกิ หมู่ที่ 7 บา้นวงัเฉลยีง ต าบลคลองพไิกร กวา้ง 4 

เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,000 

ตารางเมตร เทศบาลต าบลคลองพไิกร อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดั สาย 1 1,447,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บา้น

สกัหลวงพฒันา เชือ่มหมู่ที่ 2 บา้นไร่เหนือ ต าบลทรงธรรม มพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 10,062.70 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงธรรม 

อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร สาย 1 4,151,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิพารา cape seal สายบา้น

เขาแกว้สวรรค ์หมู่ที่ 17 - บา้นมอเจริญ หมู่ที่ 13 ต าบลนาบ่อค า กวา้ง 5 

เมตร ยาว 888 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,440 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร สาย 1 1,257,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 6,189,900                 

งบอดุหนุน 6,189,900                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,189,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 6,189,900                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 6,189,900                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลวงัยาง เทศบาล

ต าบลวงัยาง อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน  ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นคลองหว้ยย ัง้ องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหว้ยย ัง้ อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นพงษท์องค า เทศบาลต าบลระ

หาน อ าเภอบงึสามคัคี จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 2,063,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 18,615,300                

งบอดุหนุน 18,615,300                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,615,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 18,615,300                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน ตอก หลงั 1 18,615,300                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลขาณุวรลกัษบุรี เทศบาล

ต าบลขาณุวรลกัษบุรี อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบา้นพราน เทศบาลต าบล

บา้นพราน อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลพรานกระต่าย เทศบาล

ต าบลพรานกระต่าย อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 6,205,100                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 6,269,500                 

งบอดุหนุน 6,269,500                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,269,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 6,269,500                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นลาน

ดอกไม ้หมู่ที่ 9 บา้นลานเพชร ต าบลลานดอกไมต้ก องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลลานดอกไมต้ก อ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 3,507,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นเกาะ

สามสบิ หมู่ที่ 4 ต าบลแสนตอ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแสนตอ อ าเภอ

ขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 261,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นท่าตะคลอ้

 หมู่ที่ 8 ต าบลวงัยาง เทศบาลต าบลวงัยาง อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั แห่ง 1 164,500                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นท่าชา้ง หมู่

ที่ 2 ต าบลท่ามะเขอื องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ามะเขอื อ าเภอคลองขลงุ

 จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 612,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นวงัแขม

เหนือ หมู่ที่ 3 ต าบลวงัแขม องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัแขม อ าเภอ

คลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 612,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นปากดง 

หมู่ที่ 2 บา้นทา้ยเกาะ ต าบลไตรตรึงษ ์องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ไตรตรึงษ ์อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 1,113,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 420,600                   
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ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 420,600                   

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 42,500                     

งบลงทนุ 42,500                     

ครุภณัฑ์ 42,500                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัก าแพงเพชร 

ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 42,500                        

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 378,100                   

งบลงทนุ 378,100                   

ครุภณัฑ์ 378,100                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 378,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัก าแพงเพชร 

ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลหนองปลงิ 

อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet)  

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลหนองปลงิ 

อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 3 23,100                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัก าแพงเพชร ต าบล

หนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 10 110,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง ชดุ 10 38,000                        

รายการระดบัที1่: ตูส้  าหรบัจดัเกบ็เครื่องคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ แบบที่ 1 

(ขนาด 36U)  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัก าแพงเพชร 

ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ตู ้ 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัก าแพงเพชร ต าบล

หนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 29,000                        

กระทรวงยตุธิรรม 7,185,700                 

กรมคุมประพฤติ 43,700                     

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 43,700                     

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 43,700                     

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 43,700                     

งบลงทนุ 43,700                     

ครุภณัฑ์ 43,700                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 43,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัก าแพงเพชร ต าบล

หนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 3 23,700                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ส ีแบบ Network  

ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัก าแพงเพชร  ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 2 20,000                        

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 21,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 21,000                     

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 21,000                     

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 21,000                     

งบลงทนุ 21,000                     

ครุภณัฑ์ 21,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 7,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองน า้ สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัก าแพงเพชร  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั เครื่อง 1 7,000                         

ครุภณัฑก์ารเกษตร 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัม้น า้ สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัก าแพงเพชร  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั เครื่อง 1 14,000                        

กรมราชทณัฑ์ 7,121,000                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 6,171,000                 

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 6,171,000                 

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 6,171,000                 

งบลงทนุ 6,171,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,171,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,255,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัเรือนแถว 6 หน่วย 2 ชัน้ พรอ้มสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ เรือนจ ากลางก าแพงเพชร  ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 5,255,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 916,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรือนจ ากลางก าแพงเพชร  ต าบลหนองปลงิ 

อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 916,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 950,000                   

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 950,000                   

ควบคุมผูต้อ้งขงั 950,000                   

งบลงทนุ 950,000                   

ครุภณัฑ์ 950,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 950,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกขยะ  ขนาด  1  ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์แบบเปิด

ขา้งเททา้ย   เรือนจ ากลางก าแพงเพชร  ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร คนั 1 950,000                      

กระทรวงแรงงำน 3,200,500                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 62,700                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 62,700                     

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 62,700                     

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 62,700                     

งบลงทนุ 62,700                     

ครุภณัฑ์ 62,700                        
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ครุภณัฑส์ านกังาน 33,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  าหรบัหอ้งประชมุ  ส านกังานแรงงานจงัหวดั

ก าแพงเพชร  ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ตวั 6 18,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมตัง้พื้น ส านกังานแรงงานจงัหวดัก าแพงเพชร  

ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ตวั 2 5,000                         

รายการระดบัที1่: ป้ายชือ่ศูนยบ์ริการร่วมกระทรวงแรงงาน  ส านกังาน

แรงงานจงัหวดัก าแพงเพชร  ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร ชดุ 1 10,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 11,900                        

รายการระดบัที1่: ถงัตม้น า้รอ้นไฟฟ้า ส านกังานแรงงานจงัหวดัก าแพงเพชร 

 ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ใบ 1 11,900                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว ส านกังานแรงงานจงัหวดั

ก าแพงเพชร  ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 17,800                        

กรมการจดัหางาน 383,600                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 313,500                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 195,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 118,500                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 12,500                     

งบด าเนินงาน 12,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,500                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 3,400                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,500                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        
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แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 70,100                     

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 56,600                     

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,856,200                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,856,200                 

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,856,200                 

พฒันาระบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน 1,351,700                 

งบลงทนุ 1,351,700                 

ครุภณัฑ์ 1,351,700                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,351,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มอารก์อน (TIG)  ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 3 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องท าสุญญากาศ  ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: เครื่องเป่าลมรอ้น  ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืบานแฟรแ์บบลูกเบี้ยว ขนาด 1/4, 3/8, 5/8, 3/4

 น้ิว  ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัอณุหภูมแิบบดจิติอล  ต าบลหนองปลงิ 

อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 1,600                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระดบัเลเซอร ์ ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนงั (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บทียูี/ชัว่โมง (พรอ้มแท่นติดต ัง้)  ต าบล

หนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 3 87,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องปรบัอากาศแยกส่วน ชนิดติดผนงัแบบ

อนิเวอรเ์ตอร ์ขนาด 9,000 บทียูี/ชัว่โมง (พรอ้มแท่นติดต ัง้)  ต าบลหนอง

ปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 5 175,000                      

รายการระดบัที1่: เมนนิโฟรเ์กจ พรอ้มสายส าหรบั R-410a  ต าบลหนองปลงิ

 อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 3 9,000                         

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการด าเนินการพฒันาฝีมอืแรงงาน 504,500                   

งบลงทนุ 504,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 504,500                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 504,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงติดต ัง้ตาขา่ยกนันกอาคารอ านวยการ อาคาร

ฝึกอบรม 3 ชัน้ อาคารหอพกัชายและหญงิ ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 504,500                      

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 898,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 898,000                   

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 898,000                   

ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความรูต้ามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ของ

 ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลหนอง

ปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร คนั 1 848,000                      

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 50,000                     

งบลงทนุ 50,000                     

ครุภณัฑ์ 50,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 50,000                        

กระทรวงวฒันธรรม 10,508,200                

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 302,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 302,200                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 302,200                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 246,400                   
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งบลงทนุ 246,400                   

ครุภณัฑ์ 246,400                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 246,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัก าแพงเพชร  ต าบลหนองปลงิ 

อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงแบบเคลือ่นที่ ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัก าแพงเพชร  ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุพรอ้มติดต ัง้อปุกรณ์ 

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัก าแพงเพชร  ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 155,800                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ก าแพงเพชร  ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 13,100                        

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 55,800                     

งบลงทนุ 55,800                     

ครุภณัฑ์ 55,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 55,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัก าแพงเพชร  ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร ชดุ 1 25,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัก าแพงเพชร 

 ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 2 30,000                        

กรมศิลปากร 10,206,000                

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 10,000,000                

โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการทอ่งเทีย่ว 10,000,000                

ปรบัปรุง พฒันา เสริมสรา้งภาพลกัษณ์แหลง่ทอ่งเทีย่วทางศิลปวฒันธรรม 10,000,000                

งบลงทนุ 10,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาอทุยานประวตัิศาสตรก์ าแพงเพชร   

ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 54 10,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 206,000                   

แหลง่เรียนรู ้และแหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา 206,000                   

จดักจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้และปรบัปรุงแหลง่เรียนรูแ้ละแหลง่ศิลปวฒันธรรม 206,000                   

งบลงทนุ 206,000                   

ครุภณัฑ์ 206,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 121,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็   อทุยานประวตัิศาสตร์

ก าแพงเพชร  ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 10 95,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น-น า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก   

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ ก าแพงเพชร  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 26,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 85,000                        

รายการระดบัที1่: โทรโขง่ อทุยานประวตัิศาสตรก์ าแพงเพชร  ต าบลหนอง

ปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 5 15,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว อทุยานประวตัิศาสตร์

ก าแพงเพชร  ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 4 70,000                        

กระทรวงศึกษำธิกำร 1,675,127,454            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 339,464,100              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 791,600                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 791,600                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 791,600                   

งบรายจ่ายอื่น 791,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 791,600                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 74,961,200                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 74,961,200                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 25,686,100                

งบอดุหนุน 25,686,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 25,686,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 11,202,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 14,484,000                   

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 49,275,100                

งบอดุหนุน 49,275,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 49,275,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 22,355,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 26,920,000                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 528,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 528,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 528,000                   

งบรายจ่ายอื่น 528,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 528,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 256,821,600              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 256,821,600              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 11,675,500                

งบอดุหนุน 11,675,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 11,675,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 1,833,400                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 1,921,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 7,920,800                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 245,146,100              

งบอดุหนุน 245,146,100              
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 245,146,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 212,655,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 10,324,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 6,586,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 6,352,500                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 9,227,700                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 6,361,700                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 2,751,500                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 2,751,500                 

งบลงทนุ 2,751,500                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ก าแพงเพชร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ก าแพงเพชร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ก าแพงเพชร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัก าแพงเพชร 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ก าแพงเพชร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัก าแพงเพชร

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัก าแพงเพชร 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร จอ 1 32,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ก าแพงเพชร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,488,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 583,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัก าแพงเพชร  

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 583,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 905,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถของส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ก าแพงเพชร   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร รายการ 1 905,000                      

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 694,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 694,700                   

งบลงทนุ 694,700                   

ครุภณัฑ์ 694,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 694,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 28 448,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ชดุ 28 106,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก้ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่:  ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

 และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ก าแพงเพชร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 7,700                         

นกัเรียนโรงเรียนเอกชนทีไ่ดร้บัการอดุหนุน 2,915,500                 

พฒันาบคุลากร/ผูเ้รียนและโรงเรียนเอกชน 2,915,500                 

งบอดุหนุน 2,915,500                 

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,915,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงโรงเรียนเอกชนการกศุล หลงั 1 2,915,500                    
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รายการระดบัที2่: อาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลอทุศิศึกษา ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 2,915,500                    

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 794,072,954              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,592,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,592,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,592,154                 

งบด าเนินงาน 1,592,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,592,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,592,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 3,001,000                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 3,001,000                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 3,001,000                 

งบลงทนุ 3,001,000                 

ครุภณัฑ์ 3,001,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,001,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนลาน

กระบอืวทิยา ต าบลลานกระบอื อ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนคลองข

ลงุราษฎรร์งัสรรค ์ต าบลคลองขลงุ อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนปางศิลา

ทองศึกษา ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทราย

วทิยา ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทองวฒันา จงัหวดัก าแพงเพชร หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนเฉลมิพระ

เกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ก าแพงเพชร ต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 573,041,100              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 561,816,100              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 561,816,100              

งบอดุหนุน 561,816,100              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 561,816,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 100381 561,816,100                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 100381 80,025,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 100381 39,193,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 100381 41,206,900                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 100381 69,503,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 100381 331,887,300                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 11,225,000                

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 6,805,000                 

งบลงทนุ 6,805,000                 

ครุภณัฑ์ 2,800,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นชยัภูม ิต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอ

เมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นใหม่หนองยาง ต าบลบ่อถ า้ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นวงัหนัน า้ดงึ ต าบลวงัแขม อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นท่าพทุรา ต าบลท่าพทุรา อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นวงับวั ต าบลวงับวั อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนอนุบาลวงัไทร ต าบลวงัไทร อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นลานไผ่ ต าบลหว้ยย ัง้ อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนอ่อนวมิลราษฎรว์ทิยา ต าบลหนองไมก้อง อ าเภอไทรงาม จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นปลกัไมด้  า ต าบลลานกระบอื อ าเภอลานกระบอื จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นบงึทบัแรต ต าบลบงึทบัแรต อ าเภอลานกระบอื จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นทุ่งทอง ต าบลทุ่งทอง อ าเภอทรายทองวฒันา จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นดงเยน็ ต าบลระหาน อ าเภอบงึสามคัคี จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นใหม่พฒันา ต าบลเพชรชมภู อ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,005,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,005,000                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นชยัภูม ิต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) ต าบลนิคม

ทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นใหม่หนองยาง ต าบลบ่อถ า้ อ าเภอขาณุวร

ลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 322,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นวงัหนัน า้ดงึ ต าบลวงัแขม อ าเภอคลองขลงุ

 จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นท่าพทุรา ต าบลท่าพทุรา อ าเภอคลองขลงุ 

จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นวงับวั ต าบลวงับวั อ าเภอคลองขลงุ แห่ง 1 350,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนอนุบาลวงัไทร ต าบลวงัไทร อ าเภอคลองขลงุ 

จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นลานไผ่ ต าบลหว้ยย ัง้ อ าเภอพรานกระต่าย

 จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 174,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นบงึทบัแรต ต าบลบงึทบัแรต อ าเภอลาน

กระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นทุ่งทอง ต าบลทุ่งทอง อ าเภอทรายทอง

วฒันา จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นดงเยน็ ต าบลระหาน อ าเภอบงึสามคัคี 

จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นใหม่พฒันา ต าบลเพชรชมภู อ าเภอโกสมั

พนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 349,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 4,420,000                 

งบลงทนุ 4,420,000                 

ครุภณัฑ์ 4,420,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,420,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกาะพมิูล ต าบลลานดอกไมต้ก อ าเภอโกสมัพนีคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโกสมัพ(ีวเิศษนอ้มมติรอนุกูล) ต าบลโกสมัพ ี

อ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองเมอืง ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่านา ต าบลเพชรชมภู อ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไทยทว ีต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมะเดื่อชมุพร ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไร่ล  าปาง ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลานดอกไม ้ต าบลลานดอกไมต้ก อ าเภอโกสมัพี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัชมภู ต าบลเพชรชมภู อ าเภอโกสมัพนีคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองววัด า ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่พฒันา ต าบลเพชรชมภู อ าเภอโกสมัพนีคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนยอดประชาสรรค ์ต าบลลานดอกไมต้ก อ าเภอโกสมัพี

นคร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแกว้สุวรรณ ต าบลมหาชยั อ าเภอไทรงาม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจกิคนัชอ้น ต าบลหนองทอง อ าเภอไทรงาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจกิลาด ต าบลหนองไมก้อง อ าเภอไทรงาม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินส าราญราษฎรพ์ฒันา ต าบลไทรงาม อ าเภอ

ไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าถ ัว่ ต าบลมหาชยั อ าเภอไทรงาม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไผ่ตาสุ่ม ต าบลหนองแม่แตง อ าเภอไทรงาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพานทอง ต าบลพานทอง อ าเภอไทรงาม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่บวั ต าบลหนองคลา้ อ าเภอไทรงาม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัโขน ต าบลหนองคลา้ อ าเภอไทรงาม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองคลา้ ต าบลหนองคลา้ อ าเภอไทรงาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองทอง ต าบลหนองทอง อ าเภอไทรงาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไมก้อง ต าบลหนองไมก้อง อ าเภอไทรงาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหวัควาย ต าบลพานทอง อ าเภอไทรงาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัยาง ต าบลหนองคลา้ อ าเภอไทรงาม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่สามคัคี ต าบลหนองทอง อ าเภอไทรงาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหว้ยใหญ่ยางงาม ต าบลมหาชยั อ าเภอไทรงาม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเก่า ต าบลท่าไม ้อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาคีริส ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองหว้ยย ัง้ ต าบลหว้ยย ัง้ อ าเภอพรานกระต่าย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคุยแขวน ต าบลคุยบา้นโอง อ าเภอพรานกระต่าย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคุยบา้นโอง ต าบลถ า้กระต่ายทอง อ าเภอพราน

กระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคุยประดู่ ต าบลวงัตะแบก อ าเภอพรานกระต่าย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคุยป่ารงั ต าบลวงัควง อ าเภอพรานกระต่าย ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแคทอง ต าบลหว้ยย ัง้ อ าเภอพรานกระต่าย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งน า้ตก ต าบลหนองหวัววั อ าเภอพรานกระต่าย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งรวงทอง ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนานอก ต าบลวงัควง อ าเภอพรานกระต่าย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาป่าแดง ต าบลคุยบา้นโอง อ าเภอพรานกระต่าย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบงึลูกนก ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเมอืงพาน ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไร่ดง ต าบลคุยบา้นโอง อ าเภอพรานกระต่าย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลานชา้งท่าว ต าบลหว้ยย ัง้ อ าเภอพรานกระต่าย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลานทอง ต าบลวงัควง อ าเภอพรานกระต่าย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัเฉลยีง ต าบลคลองพไิกร อ าเภอพรานกระต่าย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัตะแบก ต าบลวงัตะแบก อ าเภอพรานกระต่าย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัมะค่า ต าบลวงัตะแบก อ าเภอพรานกระต่าย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสมอโคน ต าบลท่าไม ้อ าเภอพรานกระต่าย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสุขขมุ(อนุสรณ์พลยงค)์ ต าบลหว้ยย ัง้ อ าเภอ

พรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองตากลา้ ต าบลถ า้กระต่ายทอง อ าเภอพราน

กระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองทราย ต าบลวงัควง อ าเภอพรานกระต่าย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยน า้ใส ต าบลวงัตะแบก อ าเภอพรานกระต่าย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่เขานิยม ต าบลพรานกระต่าย อ าเภอพราน

กระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพธาราม ต าบลถ า้กระต่ายทอง อ าเภอพราน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค ์ต าบลวงัตะแบก อ าเภอพราน

กระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนคลองใหญ่วทิยา ต าบลวงัทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนจ ารูญชยัพฤกษร์าษฎรว์ทิยา ต าบลวงัทอง อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง 3 (แปดออ้ม) ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล

 อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง 5 (สระเตย) ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 

อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิยมราษฎรว์ทิยา ต าบลวงัทอง อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกาะสะบา้ ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองเรือ ต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองสนีวล ต าบลธ ามรงค ์อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองหว้ยทราย ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองใหญ่ใต ้ต าบลวงัทอง อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงตาจนัทร ์ต าบลไตรตรึงษ ์อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดาดทองเจริญ ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าตะครอ้ ต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าเสลีย่ง ต าบลคณฑ ีอ าเภอเมอืงก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งเศรษฐ ีต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งสวน ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเทยีมเจริญ ต าบลคณฑ ีอ าเภอเมอืงก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไทรยอ้ย ต าบลทรงธรรม อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาบ่อค า ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้โทง้ ต าบลท่าขนุราม อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนโก ต าบลไตรตรึงษ ์อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนม่วง ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสมอ ต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อตาโพธิ์ ต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางเรือ(จฬุาสงเคราะห)์ ต าบลคลองแม่ลาย อ าเภอ

เมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพธิ์สวสัดิ์ ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไร่ ต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีไกรลาศ ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกรด ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเต่าสามคัคี ต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองรี ต าบลวงัทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหญา้มุง้ ต าบลวงัทอง อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนยางเลยีงราษฎรพ์ฒันา ต าบลคลองแม่ลาย อ าเภอ

เมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอรญัญกิาวาสน ์ต าบลลานดอกไม ้อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองบวัราษฎรบ์  ารุง ต าบลท่าขนุราม อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 16 (บา้นโนนพลวง) ต าบลโนนพลวง 

อ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองบางระก า 5 ต าบลลานกระบอื อ าเภอ

ลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคุยมะม่วง ต าบลโนนพลวง อ าเภอลานกระบอื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นช่องลม ต าบลช่องลม อ าเภอลานกระบอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเด่นพระ ต าบลบงึทบัแรต อ าเภอลานกระบอื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทรายทอง ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบอื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบงึกระดาน ต าบลช่องลม อ าเภอลานกระบอื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปรือพนัไถ ต าบลช่องลม อ าเภอลานกระบอื ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปลกัไมด้  า ต าบลลานกระบอื อ าเภอลานกระบอื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสุรเดชสามคัคี ต าบลหนองหลวง อ าเภอลาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแขม ต าบลลานกระบอื อ าเภอลานกระบอื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองจกิ ต าบลจนัทมิา อ าเภอลานกระบอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองปากดง ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบอื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองมะเกาะ ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบอื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองละม ัง่ทอง ต าบลบงึทบัแรต อ าเภอลาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหร่ายการอ้ง ต าบลประชาสุขสนัต ์อ าเภอลาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่สามคัคี ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบอื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอาชานุสรณ์ ต าบลลานกระบอื อ าเภอลานกระบอื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอนิทรานุสรณ์ ต าบลโนนพลวง อ าเภอลานกระบอื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนคีรีวงศว์ฒันา ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นโคง้ไผ่ ต าบลโคง้ไผ่ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกาะตาล ต าบลเกาะตาล อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกาะฝ้าย (ราษฎรอ์ทุศิวทิยาคาร)  ต าบลยางสูง 

อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาพริกไทย ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาพริกอนุสรณ์ ต าบลวงัหามแห อ าเภอขาณุวร

ลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองสะพานชา้ง ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวร

ลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกเลาะ ต าบลดอนแตง อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจติตมาสพฒันา ต าบลวงัหามแห อ าเภอขาณุวร

ลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นช่องลม ต าบลวงัชะพลู อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงด ามติรภาพที่ 88 ต าบลดอนแตง อ าเภอ

ขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนขวาง ต าบลเกาะตาล อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาเหนือ ต าบลวงัชะพลู อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนตารอด ต าบลเกาะตาล อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนปอแดง(รฐัพนิิจประชาสรรค)์ ต าบลสลกบาตร

 อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อกระบาก ต าบลบ่อถ า้ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางมะนาว ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเปาะสวอง ต าบลบ่อถ า้ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งแต ้ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นรงัแถว ต าบลสลกบาตร อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัน า้ซมึ ต าบลวงัชะพลู อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัน า้พฒันา สาขาบา้นบ่อหนิ ต าบลปางมะค่า 

อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัโป่งพฒันา ต าบลโคง้ไผ่ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัพลบั ต าบลป่าพทุรา อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัลอ้มร าลกึ ต าบลวงัหามแห อ าเภอขาณุวรลกัษ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัหวัแหวนพฒันา ต าบลวงัหามแห อ าเภอขาณุวร

ลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัหามแห ต าบลวงัหามแห อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีเกษตรพฒันา ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวร

ลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีไพศาล ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสระตาพรม ต าบลดอนแตง อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกระทุ่ม ต าบลป่าพทุรา อ าเภอขาณุวรลกัษ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองชา้งงาม ต าบลวงัหามแห อ าเภอขาณุวรลกัษ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองชมุแสง ต าบลวงัชะพลู อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบอน ต าบลบ่อถ า้ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองปลอ้ง ต าบลวงัหามแห อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยแกว้สามคัคีธรรม ต าบลวงัชะพลู อ าเภอ

ขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัรงั ต าบลโคง้ไผ่ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหาดชะอม ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนประชาราษฎรส์ามคัคี ต าบลบ่อถ า้ อ าเภอขาณุวรลกัษ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวชริสารศึกษา ต าบลสลกบาตร อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันอ้ยวรลกัษณ์ ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพฒันราษฎรบ์  ารุง ต าบลยางสูง อ าเภอขาณุวรลกัษ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลกัษบุรี ต าบลป่าพทุรา อ าเภอขาณุวร

ลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนทุ่งนอ้ยพฒันา ต าบลคลองสมบูรณ์ อ าเภอคลองขลงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกระโดนเตี้ย ต าบลวงัไทร อ าเภอคลองขลงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองแขยง ต าบลท่าพทุรา อ าเภอคลองขลงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองยาง ต าบลวงัยาง อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชา้งคบั ต าบลวงัไทร อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งหนัตรา ต าบลวงัแขม อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนิคม ต าบลวงัยาง อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อทอง ต าบลวงัแขม อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบงึลาด ต าบลวงัแขม อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าเหยีง ต าบลวงับวั อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมาบคลา้ ต าบลคลองขลงุ อ าเภอคลองขลงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ลาด ต าบลแม่ลาด อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        



71 / 133

หน่วย : บาท
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นรอ้ยไร่ ต าบลคลองขลงุ อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไร่ใหม่ ต าบลวงัแขม อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัตะลอ่ม ต าบลวงัยาง อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัน า้ ต าบลวงัยาง อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสามแยก ต าบลวงับวั อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองจอก ต าบลท่ามะเขอื อ าเภอคลองขลงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองทองหลอ่ ต าบลวงัไทร อ าเภอคลองขลงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองผกัหนาม ต าบลคลองสมบูรณ์ อ าเภอ

คลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโมก ต าบลหวัถนน อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยนอ้ย ต าบลแม่ลาด อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนประชารกัษศึ์กษา ต าบลคลองสมบูรณ์ อ าเภอคลองข ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนพบูิลวทิยาคาร ต าบลคลองขลงุ อ าเภอคลองขลงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพกิลุทอง ต าบลหวัถนน อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัฤกษห์ร่ายสามคัคี ต าบลวงัยาง อ าเภอคลองขลงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัแสงอทุยั ต าบลวงับวั อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค ์ต าบลคลองสมบูรณ์ อ าเภอ

คลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอนุบาลคลองขลงุ สาขาบา้นโนนมะกอก ต าบลท่า

มะเขอื อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอ่างทองราษฎรว์ทิยา ต าบลวงัไทร อ าเภอคลองขลงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองพลูประชาสรรค ์ต าบลคลองน า้ไหล อ าเภอ

คลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองมดแดง สาขาบา้นใหม่ชมุนุมไทร ต าบลโป่ง

น า้รอ้น อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองสมบูรณ์ ต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอคลองลาน ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองสมบูรณ์ สาขาบา้นคลองสมยุ ต าบลโป่งน า้

รอ้น อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองใหญ่ใต ้ต าบลคลองน า้ไหล อ าเภอคลองลาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทะเลพฒันา ต าบลคลองลานพฒันา อ าเภอคลอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าขา้มสามคัคี ต าบลคลองลานพฒันา อ าเภอ

คลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าชา้ง ต าบลคลองน า้ไหล อ าเภอคลองลาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่ามะเขอื ต าบลสกังาม อ าเภอคลองลาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางลบัแล ต าบลสกังาม อ าเภอคลองลาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมอแดง(สงิหท์องประชาสรรค)์ ต าบลคลองน า้ไหล

 อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองปรือ ต าบลสกังาม อ าเภอคลองลาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่เจริญสุข สาขาบา้นคลองป่ินโตประชาสามคัคี 

ต าบลคลองน า้ไหล อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงเจริญ ต าบลทุ่งทอง อ าเภอทรายทองวฒันา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีอดุมธญัญะ ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทอง

วฒันา จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทองวฒันา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกระบวยทอง ต าบลเทพนิมติ อ าเภอบงึสามคัคี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคอปลอ้ง ต าบลวงัชะโอน อ าเภอบงึสามคัคี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงเยน็ ต าบลระหาน อ าเภอบงึสามคัคี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งซา่น ต าบลบงึสามคัคี อ าเภอบงึสามคัคี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนพลวง ต าบลเทพนิมติ อ าเภอบงึสามคัคี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไผ่งาม ต าบลวงัชะโอน อ าเภอบงึสามคัคี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นระหานประชาศึกษา ต าบลวงัชะโอน อ าเภอบงึ

สามคัคี จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัเจา้ ต าบลเทพนิมติ อ าเภอบงึสามคัคี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีทองสามคัคี ต าบลบงึสามคัคี อ าเภอบงึสามคัคี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสามขา ต าบลเทพนิมติ อ าเภอบงึสามคัคี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองคลา้พงษท์อง ต าบลบงึสามคัคี อ าเภอบงึ

สามคัคี จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาน า้อุ่น ต าบลหนิดาต อ าเภอปางศิลาทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองขดุ ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอปางศิลาทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองปลาสรอ้ย ต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบัใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 ต าบลหนิดาต อ าเภอ

ปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตากฟ้าพฒันา ต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไผ่ยาวสามคัคี ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอปางศิลาทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพธิ์ทอง ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอปางศิลาทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมอเจริญ สาขาบา้นใหม่เชยีงราย ต าบลหนิดาต 

อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหลม่ ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอปางศิลาทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหนิ ต าบลหนิดาต อ าเภอปางศิลาทอง ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 214,999,700              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 3,630,000                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 3,630,000                 

งบลงทนุ 3,630,000                 

ครุภณัฑ์ 3,630,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,630,000                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ไทยทว ีต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โกสมัพ ี(วเิศษนอ้มมติรอนุกูล) ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดงซอ่ม ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 31 45,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลโกสมพนีคร (บา้นท่าคูณ) ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดั ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เกาะรากเสยีด ต าบลเพชรชมภู อ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เกาะพมิูล ต าบลลานดอกไมต้ก อ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 18 26,640                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนคีรี

วงศว์ฒันา ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลขาณุวรลกัษบุรี ต าบลป่าพทุรา อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ปรีชาราษฎรบ์  ารุง ต าบลยางสูง อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

จติตมาสพฒันา ต าบลวงัหามแห อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

รงัแถว ต าบลสลกบาตร อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนว

ชริสารศึกษา ต าบลสลกบาตร อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนพบูิล

วทิยาคาร ต าบลคลองขลงุ อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

หนองปรือประชาสรรค ์ต าบลคลองสมบูรณ์ อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

คลองเจริญ ต าบลท่าพทุรา อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงับวั ต าบลวงับวั อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สามแยก ต าบลวงับวั อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองยาง ต าบลวงัยาง อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

พรหมมาสามคัคี ต าบลคลองลานพฒันา อ าเภอคลองลาน จงัหวดั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองแขยงวทิยา ต าบลสกังาม อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่าถ ัว่ ต าบลมหาชยั อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หวัยาง ต าบลหนองคลา้ อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองคลา้ ต าบลหนองคลา้ อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

มอเจริญ สาขาบา้นใหม่เชยีงราย ต าบลหนิดาต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดั ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

มอเจริญ ต าบลหนิดาต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองโสน ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 33 48,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

บา้นเมอืงพาน ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บงึพไิกร ต าบลคลองพไิกร อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 80 118,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาป่าแดง ต าบลคุยบา้นโอง อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่าไม ้ต าบลท่าไม ้อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 30 44,400                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ใหม่เขานิยม ต าบลพรานกระต่าย อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลพรานกระต่าย ต าบลพรานกระต่าย อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดั ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ลานทอง ต าบลวงัควง อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ปราสาทอนุสรณ์ ต าบลคณฑ ีอ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ใหม่สามคัคี ต าบลคณฑ ีอ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 24 35,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนสห

วทิยาคม ต าบลทรงธรรม อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ไร่ ต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่าตะครอ้ ต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนสมอ ต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โขมงหกั ต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นคณฑ ี(ประสทิธิ์อปุถมัภ )์ ต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร

 จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองเต่าสามคัคี ต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนสมอ ต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บ่อตาโพธิ์ ต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 4 5,920                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สระสงิหโ์ต ต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

จ ารูญชยัพฤกษร์าษฎรว์ทิยา ต าบลวงัทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัทอง ต าบลวงัทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

มอสมบตัิ ต าบลวงัทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนคลอง

ใหญ่วทิยา ต าบลวงัทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองหญา้มุง้ ต าบลวงัทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ล ามะโกรก ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 47 69,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บ่อสามแสน ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดาดทองเจริญ ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ช่องลม ต าบลช่องลม อ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 7 10,360                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองละม ัง่ทอง ต าบลบงึทบัแรต อ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ลานตาบวั ต าบลประชาสุขสนัต ์อ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนนิคม

สรา้งตนเองบางระก า 5 ต าบลลานกระบอื อ าเภอลานกระบอื จงัหวดั ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

อาชานุสรณ์ ต าบลลานกระบอื อ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปลกัไมด้  า ต าบลลานกระบอื อ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคลองเมอืง ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโกสมัพ ี(วเิศษนอ้มมติรอนุกูล) ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพี

นคร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเกาะรากเสยีด ต าบลเพชรชมภู อ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเกาะพมิูล ต าบลลานดอกไมต้ก อ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหวัรงั ต าบลโคง้ไผ่ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองชา้งงาม ต าบลวงัหามแห อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบ่อทอง ต าบลวงัแขม อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นวงัหนัน า้ดงึ ต าบลวงัแขม อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนรอดนิลวทิยา ต าบลคลองน า้ไหล อ าเภอคลองลาน จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นใหม่ธงชยั ต าบลคลองลานพฒันา อ าเภอคลองลาน จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคลองเตย ต าบลคลองลานพฒันา อ าเภอคลองลาน จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนสกังามประชาสรรค ์(เกษตรศาสตรอ์นุสรณ์ 37) ต าบลสกังาม 

อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเพชรนิยม ต าบลสกังาม อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นทุ่งมหาชยั ต าบลมหาชยั อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกระบวยทอง ต าบลเทพนิมติ อ าเภอบงึสามคัคี จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นศรีทองสามคัคี ต าบลบงึสามคัคี อ าเภอบงึสามคัคี จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสุขขมุ (อนุสรณ์พลยงค)์ ต าบลหว้ยย ัง้ อ าเภอพรานกระต่าย ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโพธิ์พฒันา ต าบลคณฑ ีอ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นปางเรือ (จฬุาสงเคราะห)์ ต าบลคลองแม่ลาย อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นทุ่งสวน ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองรี ต าบลวงัทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนนิยมราษฎรว์ทิยา ต าบลวงัทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนบา้นหนองปลงิ (นาคอปุถมัภ)์ ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นวงัตะเคียน ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองปากดง ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบอื จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นประดาเจด็รงั ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบอื จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองหลวง ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบอื จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสุรเดชสามคัคี ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบอื จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

แดน สาขาบา้นโละโคะ ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองแดน สาขาบา้นโละโคะ ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดั ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคลองมดแดง สาขาบา้นใหม่ชมุนุมไทร ต าบลโป่งน า้รอ้น 

อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคลองมดแดง สาขาป่าคา ต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอคลองลาน ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 144,699,300              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 108,104,300              

งบลงทนุ 108,104,300              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 108,104,300                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,244,300                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นทุ่งน า้ตก 

ต าบลหนองหวัววั อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนอ่อนวมิลราษฎร์

วทิยา ต าบลหนองไมก้อง อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นวงัน า้พฒันา ต าบลปางมะค่า

 อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนชมุชนประชาสามคัคี ต าบล

คลองขลงุ อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นท่ามะเขอื 

ต าบลสกังาม อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 600,000                      
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รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย 

(บา้นหนองนกชมุ) ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทองวฒันา จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นถนนนอ้ย ต าบลถาวรวฒันา

 อ าเภอทรายทองวฒันา จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 948,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 54,483,400                   

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดักลัปพฤกษ ์ต าบลลานดอกไม ้อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 4,028,000                    

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

นิคมสรา้งตนเองบางระก า 5 ต าบลลานกระบอื อ าเภอลานกระบอื จงัหวดั หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นหนองไมก้อง ต าบลหนอง

ไมก้อง อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นดงซอ่ม ต าบลโกสมัพ ี

อ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นวงัทอง ต าบลวงั

ทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 387,800                      

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

ธุรการ โรงเรียนบา้นเด่นพระ ต าบลบงึทบัแรต อ าเภอลานกระบอื จงัหวดั หลงั 1 2,304,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นโนนใหญ่ ต าบล

หนองทอง อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนนิยมราษฎรว์ทิยา ต าบลวงั

ทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นปางเรือ (จฬุา

สงเคราะห)์ ต าบลคลองแม่ลาย อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 510,200                      

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

บา้นลานชา้งท่าว ต าบลหว้ยย ัง้ อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 205/26 โรงเรียนบา้นล า

มะโกรก ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 2,458,000                    

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

ต าบลไตรตรึงษ ์อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 393,000                      

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

(อนุสรณ์พลยงค)์ ต าบลหว้ยย ัง้ อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นโนนสมบูรณ์ 

ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 387,800                      

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

ต าบลไตรตรึงษ ์อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นคลองหว้ยย ัง้ 

ต าบลหว้ยย ัง้ อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 393,000                      

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

บา้นเขาพริกไทย ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 2,697,000                    

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

บา้นโคกเลาะ ต าบลดอนแตง อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 1,892,000                    

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

วดัอเุบกขาราม ต าบลหวัถนน อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 1,892,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นคลองน า้ไหลใต ้ต าบลคลองลานพฒันา อ าเภอ

คลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นศรีเกษตรพฒันา ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดั หลงั 1 1,892,000                    
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 103/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นวงัพลบั ต าบลป่าพทุรา อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 1,892,000                    

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

บา้นหนองคลา้พงษท์อง ต าบลบงึสามคัคี อ าเภอบงึสามคัคี จงัหวดั หลงั 1 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นวงัหวัแหวนพฒันา

 ต าบลวงัหามแห อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นมาบคลา้ ต าบล

คลองขลงุ อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 387,800                      

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

ต าบลคลองลานพฒันา อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นสามขา ต าบลเทพ

นิมติ อ าเภอบงึสามคัคี จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

จอมทองพฒันา ต าบลหนิดาต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

สามแยก ต าบลวงับวั อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 216 ล./57-ก โรงเรียนผนิสหราษฎรพ์ฒันา  

ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 12,939,200                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,810,400                    

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ 

ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 421,700                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ทุ่งมหาศาล ต าบลมหาชยั อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

อนุบาลพรานกระต่าย ต าบลพรานกระต่าย อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดั แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

จ ารูญชยัพฤกษร์าษฎรว์ทิยา ต าบลวงัทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองหวัววั ต าบลหนองหวัววั อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองหญา้มุง้ ต าบลวงัทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

คุยป่ายาง ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

วดัพฒันราษฎรบ์  ารุง ต าบลยางสูง อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: สนามกฬีาอเนกประสงค ์ โรงเรียนบา้นหนิดาตราษฎร์

บ  ารุง ต าบลหนิดาต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 1,275,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 43,357,600                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 217,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพธิ์พฒันา ต าบลคณฑ ีอ าเภอเมอืงก าแพงเพชร แห่ง 1 212,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเมอืงพาน ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย แห่ง 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองเมอืง ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองทอง ต าบลหนองทอง อ าเภอไทรงาม แห่ง 1 59,500                        
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบงึพไิกร ต าบลคลองพไิกร อ าเภอพรานกระต่าย แห่ง 1 217,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนม่วง ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร แห่ง 1 117,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งมหาศาล ต าบลมหาชยั อ าเภอไทรงาม แห่ง 1 99,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัชะโอน ต าบลท่าไม ้อ าเภอพรานกระต่าย แห่ง 1 255,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองมะเกาะ ต าบลหนองหลวง อ าเภอลาน แห่ง 1 238,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัคูยาง ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร แห่ง 1 495,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแกว้สุวรรณ ต าบลมหาชยั อ าเภอไทรงาม แห่ง 1 316,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขาคีริส ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองละม ัง่ทอง ต าบลบงึทบัแรต อ าเภอลาน แห่ง 1 462,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหลวง ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบอื แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนโก ต าบลไตรตรึงษ ์อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร แห่ง 1 458,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัโขน ต าบลหนองคลา้ อ าเภอไทรงาม จงัหวดั แห่ง 1 204,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบ่อตาโพธิ์ ต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืง แห่ง 1 211,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคุยแขวน ต าบลคุยบา้นโอง อ าเภอพรานกระต่าย แห่ง 1 115,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบงึกระดาน ต าบลช่องลม อ าเภอลานกระบอื แห่ง 1 343,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลโกสมพนีคร (บา้นท่าคูณ) ต าบลโกสมัพ ี

อ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 409,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไผ่ตาสุ่ม ต าบลหนองแม่แตง อ าเภอไทรงาม แห่ง 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์

ทะเล อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 370,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองรี ต าบลวงัทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร แห่ง 1 165,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอ่อนวมิลราษฎรว์ทิยา ต าบลหนองไมก้อง อ าเภอไทร แห่ง 1 356,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนยอดประชาสรรค ์ต าบลลานดอกไมต้ก อ าเภอโกสมั

พนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทรงธรรม ต าบลทรงธรรม อ าเภอเมอืง แห่ง 1 401,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเก่า ต าบลท่าไม ้อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดั แห่ง 1 125,000                      



81 / 133

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบงึมาลย ์ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบอื แห่ง 1 498,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองโสน ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย แห่ง 1 252,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองลวกราษฎรบ์  ารุง ต าบลหนองแม่แตง อ าเภอ

ไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 147,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองคลา้ ต าบลหนองคลา้ อ าเภอไทรงาม แห่ง 1 148,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลานหนิ ต าบลลานดอกไม ้อ าเภอเมอืง แห่ง 1 163,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคุยบา้นโอง ต าบลคุยบา้นโอง อ าเภอพราน แห่ง 1 104,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนานอก ต าบลวงัควง อ าเภอพรานกระต่าย แห่ง 1 123,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าไม ้ต าบลท่าไม ้อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดั แห่ง 1 260,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจนัทมิา ต าบลจนัทมิา อ าเภอลานกระบอื แห่ง 1 198,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปางเรือ (จฬุาสงเคราะห)์ ต าบลคลองแม่ลาย 

อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 327,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดาดทองเจริญ ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 705,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคุยประดู่ ต าบลวงัตะแบก อ าเภอพรานกระต่าย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเนินส าราญราษฎรพ์ฒันา ต าบลไทรงาม อ าเภอ

ไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 258,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบ่อแกว้ ต าบลพานทอง อ าเภอไทรงาม จงัหวดั แห่ง 1 469,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคุยป่ายาง ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแคทอง ต าบลหว้ยย ัง้ อ าเภอพรานกระต่าย แห่ง 1 201,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแม่แตง (ธรรมศาสตรอ์าสา) ต าบลหนอง

แม่แตง อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 365,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสริิแกว้เจริญ ต าบลหนองแม่แตง อ าเภอไทรงาม แห่ง 1 316,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งน า้ตก ต าบลหนองหวัววั อ าเภอพรานกระต่าย แห่ง 1 209,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเกศกาสร ต าบลช่องลม อ าเภอลานกระบอื แห่ง 1 391,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเกาะพมิูล ต าบลลานดอกไมต้ก อ าเภอโกสมัพี แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไตรตรึงษ ์ต าบลไตรตรึงษ ์อ าเภอเมอืง แห่ง 1 55,800                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสมอโคน ต าบลท่าไม ้อ าเภอพรานกระต่าย แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าถ ัว่ ต าบลมหาชยั อ าเภอไทรงาม จงัหวดั แห่ง 1 281,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลานทอง ต าบลวงัควง อ าเภอพรานกระต่าย แห่ง 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงซอ่ม ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร แห่ง 1 497,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาป่าแดง ต าบลคุยบา้นโอง อ าเภอพราน แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตอรงั ต าบลหนองแม่แตง อ าเภอไทรงาม แห่ง 1 221,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งตาพกุ ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร แห่ง 1 121,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบงึทบัแรต ต าบลบงึทบัแรต อ าเภอลานกระบอื แห่ง 1 405,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นใหม่พฒันา ต าบลเพชรชมภู อ าเภอโกสมัพนีคร แห่ง 1 497,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบงึลูกนก ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย แห่ง 1 217,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลเมอืงก าแพงเพชร (บา้นนครชมุ) ต าบลนคร

ชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหวัควาย ต าบลพานทอง อ าเภอไทรงาม แห่ง 1 141,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไทยทว ีต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร แห่ง 1 390,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลานสะเดา ต าบลวงัควง อ าเภอพรานกระต่าย แห่ง 1 158,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นใหม่สามคัคี ต าบลหนองทอง อ าเภอไทรงาม แห่ง 1 236,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นชยัภูม ิต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร แห่ง 1 465,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 16 (บา้นโนนพลวง) ต าบลโนนพลวง 

อ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 172,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไร่ดง ต าบลคุยบา้นโอง อ าเภอพรานกระต่าย แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1

 ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นช่องลม ต าบลช่องลม อ าเภอลานกระบอื จงัหวดั แห่ง 1 235,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนารีราษฎรส์ามคัคี ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 340,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวัยาง ต าบลหนองคลา้ อ าเภอไทรงาม จงัหวดั แห่ง 1 163,300                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเนินกรอย ต าบลหนองทอง อ าเภอไทรงาม แห่ง 1 194,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลานไผ่ ต าบลหว้ยย ัง้ อ าเภอพรานกระต่าย แห่ง 1 79,300                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอาชานุสรณ์ ต าบลลานกระบอื อ าเภอลานกระบอื แห่ง 1 72,100                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัเฉลยีง ต าบลคลองพไิกร อ าเภอพรานกระต่าย แห่ง 1 110,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนจ ัน่ ต าบลพานทอง อ าเภอไทรงาม จงัหวดั แห่ง 1 95,100                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัตะแบก ต าบลวงัตะแบก อ าเภอพรานกระต่าย แห่ง 1 51,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปางขนุน ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร แห่ง 1 96,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสมบูรณ์ ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร แห่ง 1 495,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสาธติวดัพระบรมธาตุ ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 690,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนใหญ่ ต าบลหนองทอง อ าเภอไทรงาม แห่ง 1 418,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัมะค่า ต าบลวงัตะแบก อ าเภอพรานกระต่าย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไร่ล  าปาง ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโพธาราม ต าบลถ า้กระต่ายทอง อ าเภอพราน แห่ง 1 499,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นคณฑ ี(ประสทิธิ์อปุถมัภ )์ ต าบลเทพนคร 

อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 498,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสุขขมุ (อนุสรณ์พลยงค)์ ต าบลหว้ยย ัง้ อ าเภอ

พรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 110,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลานตาบวั ต าบลประชาสุขสนัต ์อ าเภอลาน แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโกสมัพ ี(วเิศษนอ้มมติรอนุกูล) ต าบลโกสมัพ ี

อ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2

 ต าบลคลองขลงุ อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงับวั ต าบลวงับวั อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั แห่ง 1 497,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัน า้ซมึ ต าบลวงัชะพลู อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี แห่ง 1 406,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสามเรือน ต าบลวงัไทร อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองเตย ต าบลคลองลานพฒันา อ าเภอคลอง แห่ง 1 450,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหนิ ต าบลหนิดาต อ าเภอปางศิลาทอง แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคอปลอ้ง ต าบลวงัชะโอน อ าเภอบงึสามคัคี แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบอน ต าบลบ่อถ า้ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี แห่ง 1 410,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัตาช่วย ต าบลวงัชะพลู อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวชริสารศึกษา ต าบลสลกบาตร อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี แห่ง 1 410,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัคลองเจริญ ต าบลท่าพทุรา อ าเภอคลองขลงุ แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งหนัตรา ต าบลวงัแขม อ าเภอคลองขลงุ แห่ง 1 412,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองปรือ ต าบลสกังาม อ าเภอคลองลาน แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเพชรมงคล ต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง แห่ง 1 176,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบงึสามคัคีก าแพงเขต ต าบลบงึสามคัคี อ าเภอ

บงึสามคัคี จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเกาะฝ้าย(ราษฎรอ์ทุศิวทิยาคาร) ต าบลยางสูง 

อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นใหม่หนองยาง ต าบลบ่อถ า้ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี แห่ง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบงึหลม่สามคัคี ต าบลยางสูง อ าเภอขาณุวรลกัษ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพบูิลวทิยาคาร ต าบลคลองขลงุ อ าเภอคลองขลงุ แห่ง 1 374,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกระโดนเตี้ย ต าบลวงัไทร อ าเภอคลองขลงุ แห่ง 1 77,100                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ต าบลคลองน า้ไหล อ าเภอคลอง แห่ง 1 298,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทะเลพฒันา ต าบลคลองลานพฒันา อ าเภอ แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองปลาสรอ้ย ต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลา แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลบงึสามคัคี (บา้นทุ่งสนุ่น) ต าบลระหาน 

อ าเภอบงึสามคัคี จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 205,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลกัษบุรี ต าบลป่าพทุรา อ าเภอขาณุวร

ลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศรีสมบูรณ์พฒันา ต าบลปางมะค่า อ าเภอ

ขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปางมะนาว ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลกัษ แห่ง 1 150,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัแขม (สวา่งชยัวงษ)์ ต าบลวงัแขม อ าเภอ

คลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 220,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัหนัน า้ดงึ ต าบลวงัแขม อ าเภอคลองขลงุ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเพชรนิยม ต าบลสกังาม อ าเภอคลองลาน แห่ง 1 349,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นมอเจริญ ต าบลหนิดาต อ าเภอปางศิลาทอง แห่ง 1 178,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นมอเจริญ สาขาบา้นใหม่เชยีงราย ต าบลหนิดาต 

อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 178,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกระทุ่ม ต าบลป่าพทุรา อ าเภอขาณุวรลกัษ แห่ง 1 197,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองชมุแสง ต าบลวงัชะพลู อ าเภอขาณุวรลกัษ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบงึเสอืเตน้ ต าบลยางสูง อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี แห่ง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองผกัหนาม ต าบลคลองสมบูรณ์ อ าเภอ

คลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองทองหลอ่ ต าบลวงัไทร อ าเภอคลองขลงุ แห่ง 1 248,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอ่างทองราษฎรว์ทิยา ต าบลวงัไทร อ าเภอคลองขลงุ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นมอสมบูรณ์มติรภาพที่ 189 ต าบลสกังาม อ าเภอ

คลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 371,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพรหมมาสามคัคี ต าบลคลองลานพฒันา อ าเภอ

คลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 195,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอดุมทรพัย ์ต าบลหนิดาต อ าเภอปางศิลาทอง แห่ง 1 362,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองสุขใจ ต าบลทุ่งทอง อ าเภอทรายทองวฒันา แห่ง 1 179,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นชายเคือง ต าบลวงัชะโอน อ าเภอบงึสามคัคี แห่ง 1 222,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเกาะตาล ต าบลเกาะตาล อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเกาะแกว้อนุสรณ์ ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวร

ลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 310,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวัเสลา ต าบลยางสูง อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค ์ต าบลคลองสมบูรณ์ อ าเภอ

คลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 199,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบ่อทอง ต าบลวงัแขม อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั แห่ง 1 186,100                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองลกึพฒันา ต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลา แห่ง 1 432,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นถาวรวฒันา ต าบลถาวรวฒันา อ าเภอทรายทอง แห่ง 1 300,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นระหานประชาศึกษา ต าบลวงัชะโอน อ าเภอบงึ

สามคัคี จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัปรีชาราษฎรบ์  ารุง ต าบลยางสูง อ าเภอขาณุวร แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัคูหาสวรรค ์ต าบลบ่อถ า้ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี แห่ง 1 210,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองเหมอืด ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าเหยีง ต าบลวงับวั อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั แห่ง 1 331,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัพกิลุทอง ต าบลหวัถนน อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นคลองลาน ต าบลคลองลานพฒันา อ าเภอ

คลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 116,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตากฟ้าพฒันา ต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลา แห่ง 1 355,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นซบัใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 ต าบลหนิดาต 

อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 104,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัน า้แดง ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทองวฒันา แห่ง 1 79,200                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเปาะสวอง ต าบลบ่อถ า้ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอดุมสามคัคี ต าบลป่าพทุรา อ าเภอขาณุวรลกัษ แห่ง 1 310,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัโป่งพฒันา ต าบลโคง้ไผ่ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองมดแดง ต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอคลองลาน แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองมดแดง สาขาบา้นใหม่ชมุนุมไทร ต าบล

โป่งน า้รอ้น อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 248,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองมดแดง สาขาป่าคา ต าบลโป่งน า้รอ้น 

อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 160,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,208,600                    

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนบา้นบ่อแกว้ ต าบล

พานทอง อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 342,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นคุยป่ารงั ต าบลวงัควง อ าเภอพรานกระต่าย แห่ง 1 403,300                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นเนินกรอย ต าบลหนองทอง อ าเภอไทรงาม แห่ง 1 354,700                      
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รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นตอรงั ต าบลหนองแม่แตง อ าเภอไทรงาม แห่ง 1 248,900                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

เกาะพมิูล ต าบลลานดอกไมต้ก อ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 252,800                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนอนุบาลคลองขลงุ 

ต าบลท่ามะเขอื อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 494,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นบงึส าราญ ต าบลถาวรวฒันา อ าเภอทรายทอง

วฒันา จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 112,000                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 16,505,500                

งบลงทนุ 16,505,500                

ครุภณัฑ์ 16,505,500                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,671,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นคลองลกึพฒันา ต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลา

ทอง จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นวงัแขม (สวา่งชยัวงษ)์ ต าบลวงัแขม อ าเภอ

คลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นศรีไพศาล ต าบลปางมะค่า อ าเภอ

ขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นป่าถ ัว่ ต าบลมหาชยั อ าเภอไทรงาม เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นทุ่งมหาชยั ต าบลมหาชยั อ าเภอไทรงาม เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นทุ่งทอง ต าบลทุ่งทอง อ าเภอทรายทอง

วฒันา จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นบงึส าราญ ต าบลถาวรวฒันา อ าเภอ

ทรายทองวฒันา จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวชริสารศึกษา ต าบลสลกบาตร อ าเภอ

ขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นถาวรวฒันา ต าบลถาวรวฒันา อ าเภอ

ทรายทองวฒันา จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองบอน ต าบลบ่อถ า้ อ าเภอขาณุวร

ลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นวงัน า้ซมึ ต าบลวงัชะพลู อ าเภอขาณุวร

ลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ ต าบลแสนตอ อ าเภอ

ขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นวงัโป่งพฒันา ต าบลโคง้ไผ่ อ าเภอ

ขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นไผ่งาม ต าบลวงัชะโอน อ าเภอบงึ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นคลองแขยงวทิยา ต าบลสกังาม อ าเภอ

คลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองชะแอน ต าบลวงัหามแห อ าเภอ

ขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นคุยป่ารงั 

ต าบลวงัควง อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองววัด า 

ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโนนสมบูรณ์ 

ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 2 57,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นทุ่งซา่น 

ต าบลบงึสามคัคี อ าเภอบงึสามคัคี จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นตากฟ้าพฒันา ต าบลปางตา

ไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นระหานประชาศึกษา ต าบล

วงัชะโอน อ าเภอบงึสามคัคี จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้นมอ

แดง (สงิหท์องประชาสรรค)์ ต าบลคลองน า้ไหล อ าเภอคลองลาน จงัหวดั ใบ 1 6,400                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียน

หนองลวกราษฎรบ์  ารุง ต าบลหนองแม่แตง อ าเภอไทรงาม จงัหวดั ใบ 3 27,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

สุขขมุ (อนุสรณ์พลยงค)์ ต าบลหว้ยย ัง้ อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดั ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

โพธิ์ทอง ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นหนองปรือ ต าบลสกังาม อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นท่าขึ้น ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร ใบ 1 15,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 6,974,400                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเทพนคร ต าบล

เทพนคร อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นใหม่สามคัคี 

ต าบลคณฑ ีอ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ระบบ 1 290,600                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโขมงหกั ต าบล

เทพนคร อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นลานหนิ ต าบล

ลานดอกไม ้อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดักลัปพฤกษ ์ต าบล

ลานดอกไม ้อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นทุ่งตาพกุ ต าบล

อ่างทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นทุ่งมหาชยั ต าบล

มหาชยั อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเนินกรอย ต าบล

หนองทอง อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นตอรงั ต าบล

หนองแม่แตง อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนสริิแกว้เจริญ ต าบล

หนองแม่แตง อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองโสน ต าบล

เขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นบงึหลม่ ต าบล

คลองน า้ไหล อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นคลองมดแดง 

ต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนสกังามประชาสรรค์

(เกษตรศาสตรอ์นุสรณ์37) ต าบลสกังาม อ าเภอคลองลาน จงัหวดั ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นวงัน า้พฒันา 

ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองตะเคียน 

ต าบลป่าพทุรา อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองชะแอน 

ต าบลวงัหามแห อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นทรพัยม์ะนาว 

ต าบลวงัไทร อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ระบบ 1 290,600                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัอเุบกขาราม ต าบล

หวัถนน อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นถาวรวฒันา 

ต าบลถาวรวฒันา อ าเภอทรายทองวฒันา จงัหวดัก าแพงเพชร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นคลองสุขใจ 

ต าบลทุ่งทอง อ าเภอทรายทองวฒันา จงัหวดัก าแพงเพชร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นมอเจริญ ต าบล

หนิดาต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นอดุมทรพัย ์

ต าบลหนิดาต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นทุ่งซา่น ต าบลบงึ

สามคัคี อ าเภอบงึสามคัคี จงัหวดัก าแพงเพชร ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 783,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนิดาตราษฎร์

บ  ารุง ต าบลหนิดาต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นถนนนอ้ย ต าบล

ถาวรวฒันา อ าเภอทรายทองวฒันา จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นสามขา ต าบล

เทพนิมติ อ าเภอบงึสามคัคี จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นมาบคลา้ ต าบล

คลองขลงุ อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองทองหลอ่ 

ต าบลวงัไทร อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นสระสงิหโ์ต 

ต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นโพธิ์พฒันา 

ต าบลคณฑ ีอ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนจ ารูญชยัพฤกษ์

ราษฎรว์ทิยา ต าบลวงัทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง 2 

(บ่อทอง) ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นบงึพไิกร ต าบล

คลองพไิกร อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นเกาะพมิูล ต าบล

ลานดอกไมต้ก อ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นบ่อสามแสน 

ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นแม่บวั ต าบล

หนองคลา้ อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นคุยบา้นโอง 

ต าบลคุยบา้นโอง อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นท่าไม ้ต าบลท่า

ไม ้อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 11,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นลานชา้งท่าว 

ต าบลหว้ยย ัง้ อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนยอดประชาสรรค ์

ต าบลลานดอกไมต้ก อ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นทุ่งน า้ตก ต าบล

หนองหวัววั อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองโสน ต าบล

เขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนชมุชนบา้นเขาแกว้ 

ต าบลพรานกระต่าย อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นไร่ดง ต าบลคุย

บา้นโอง อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองววัด า 

ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นวงัมะค่า ต าบล

วงัตะแบก อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นเกาะรากเสยีด 

ต าบลเพชรชมภู อ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองตากลา้ 

ต าบลถ า้กระต่ายทอง อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองหวัววั 

ต าบลหนองหวัววั อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นคุยป่ายาง ต าบล

เขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นเกาะน า้โจน 

ต าบลลานดอกไม ้อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นลานหนิ ต าบล

ลานดอกไม ้อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นคุยป่ารงั ต าบล

วงัควง อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองหนิ ต าบล

หนิดาต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัพรหมประดษิฐ ์

ต าบลแม่ลาด อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นปางมะนาว ต าบล

ปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นคลองปลาสรอ้ย 

ต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนชมุชนประชาสามคัคี 

ต าบลคลองขลงุ อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนิดา

ตราษฎรบ์  ารุง ต าบลหนิดาต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นเปาะสวอง 

ต าบลบ่อถ า้ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นโป่งน า้รอ้น 

ต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นบงึหลม่

สามคัคี ต าบลยางสูง อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 12,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นคลอง

สมบูรณ์ ต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นไพรสวรรค ์

ต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นคลองขดุ 

ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นท่าขา้ม

สามคัคี ต าบลคลองลานพฒันา อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองคลา้

พงษท์อง ต าบลบงึสามคัคี อ าเภอบงึสามคัคี จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนอนุบาลคลองขลงุ

 ต าบลท่ามะเขอื อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองสะแก ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนหว้ย

ใหญ่ยางงาม ต าบลมหาชยั อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดั

กลัปพฤกษ ์ต าบลลานดอกไม ้อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

เกาะพมิูล ต าบลลานดอกไมต้ก อ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนหนอง

ลวกราษฎรบ์  ารุง ต าบลหนองแม่แตง อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ดงซอ่ม ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดั

คูหาสวรรค ์ต าบลบ่อถ า้ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียน

อนุบาลคลองลาน ต าบลคลองน า้ไหล อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

โคกเลาะ ต าบลดอนแตง อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียน

อนุบาลปางมะค่า ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

มอแดง (สงิหท์องประชาสรรค)์ ต าบลคลองน า้ไหล อ าเภอคลองลาน จงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองปรือ ต าบลสกังาม อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้นวงั

โป่งพฒันา ต าบลโคง้ไผ่ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ชายเคือง ต าบลวงัชะโอน อ าเภอบงึสามคัคี จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นใหม่ธงชยั ต าบล

คลองลานพฒันา อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นท่าชา้ง ต าบล

คลองน า้ไหล อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นทะเลพฒันา ต าบล

คลองลานพฒันา อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 742,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนิดาตราษฎรบ์  ารุง ต าบลหนิดาต อ าเภอปาง

ศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นอดุมทรพัย ์ต าบลหนิดาต อ าเภอปางศิลาทอง 

จงัหวดัก าแพงเพชร ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นวงัน า้แดง ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทอง

วฒันา จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นคลองสุขใจ ต าบลทุ่งทอง อ าเภอทรายทอง

วฒันา จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลบงึสามคัคี (บา้นทุ่งสนุ่น) ต าบลระหาน 

อ าเภอบงึสามคัคี จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นวงัเจา้ ต าบลเทพนิมติ อ าเภอบงึสามคัคี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นนิคม ต าบลวงัยาง อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นสระตาพรม ต าบลดอนแตง อ าเภอขาณุวร

ลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นวงัหวัแหวนพฒันา ต าบลวงัหามแห อ าเภอ

ขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัอเุบกขาราม ต าบลหวัถนน อ าเภอคลองขลงุ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นบงึกระดาน ต าบลช่องลม อ าเภอลานกระบอื 

จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นตอรงั ต าบลหนองแม่แตง อ าเภอไทรงาม เครื่อง 3 84,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองแขม ต าบลลานกระบอื อ าเภอลาน

กระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหวัยาง ต าบลหนองคลา้ อ าเภอไทรงาม เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองหลวง ต าบลหนองหลวง อ าเภอลาน

กระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 2 56,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นช่องลม ต าบลวงัชะพลู อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี 

จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นบงึเสอืเตน้ ต าบลยางสูง อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี

 จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนอนุบาลโกสมพนีคร (บา้นท่าคูณ) ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอ

โกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร จอ 1 13,100                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นแม่ลาด ต าบลแม่ลาด 

อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 2 26,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง 4 (บา้นใหม่

ศรีอบุล) ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ต าบลปาง

มะค่า อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นคลองไพร ต าบลโป่งน า้รอ้น

 อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นอดุมสามคัคี ต าบลป่าพทุรา

 อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นรงัแถว ต าบลสลกบาตร 

อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองบอน ต าบลบ่อถ า้ 

อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นท่าชา้ง ต าบลคลองน า้ไหล 

อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,334,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนชมุชนบา้นเขาแกว้ ต าบลพรานกระต่าย อ าเภอพรานกระต่าย 

จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นโกสมัพ ี(วเิศษนอ้มมติรอนุกูล) ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอ

โกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นทุ่งสวน ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นหนองตะเคียน ต าบลป่าพทุรา อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นชา้งคบั ต าบลวงัไทร อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

คูยาง ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหนองไมก้อง ต าบลหนองไมก้อง อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นถนนงาม (มติรภาพที่ 27) ต าบลคลองขลงุ อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนบา้นแกว้สุวรรณ ต าบลมหาชยั อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนวดัหนองเหมอืด ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นทุ่งสวน

 ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 60,000                        
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นวงัโขน 

ต าบลหนองคลา้ อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ไตรตรึงษ ์ต าบลไตรตรึงษ ์อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นเขาคีริส

 ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นปางลบั

แล ต าบลสกังาม อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นท่า

มะเขอื ต าบลสกังาม อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นคลอง

ใหญ่ใต ้ต าบลคลองน า้ไหล อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นคลอง

พลูประชาสรรค ์ต าบลคลองน า้ไหล อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัปรีชา

ราษฎรบ์  ารุง ต าบลยางสูง อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นกระโดน

เตี้ย ต าบลวงัไทร อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นช่องลม

 ต าบลวงัชะพลู อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

โมก ต าบลหวัถนน อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นช่อง

ลม ต าบลช่องลม อ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นไร่ 

ต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่ง

มหาศาล ต าบลมหาชยั อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปรือ

พนัไถ ต าบลช่องลม อ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่า

ตะครอ้ ต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่ง

เศรษฐ ีต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นไทย

ทว ีต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 32 50,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหร่าย

การอ้ง ต าบลประชาสุขสนัต ์อ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 21 33,180                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

สมอ ต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคุยป่า

รงั ต าบลวงัควง อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 31 48,980                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นประดา

เจด็รงั ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 23 36,340                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

เรือ ต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงั

มะค่า ต าบลวงัตะแบก อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 15 23,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสุร

เดชสามคัคี ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโขมง

หกั ต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นไร่ดง

 ต าบลคุยบา้นโอง อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 42 66,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทราย

ทอง ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบ่อตา

โพธิ์ ต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

เต่าสามคัคี ต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

หญา้มุง้ ต าบลวงัทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 27 42,660                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

เมอืง ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโกสมั

พ ี(วเิศษนอ้มมติรอนุกูล) ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดั ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นใหม่

สามคัคี ต าบลคณฑ ีอ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นพราน

กระต่าย ต าบลพรานกระต่าย อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนนิยม

ราษฎรว์ทิยา ต าบลวงัทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

รี ต าบลวงัทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนคลองใหญ่

วทิยา ต าบลวงัทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปาง

เรือ (จฬุาสงเคราะห)์ ต าบลคลองแม่ลาย อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เกาะพมิูล ต าบลลานดอกไมต้ก อ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเมอืง

พาน ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 8 12,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปาง

มะนาว ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองผกัหนาม ต าบลคลองสมบูรณ์ อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

โมก ต าบลหวัถนน อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนทุ่งนอ้ย

พฒันา ต าบลคลองสมบูรณ์ อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ไผ่ ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทองวฒันา จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดันอ้ยวร

ลกัษณ์ ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดง

เจริญ ต าบลทุ่งทอง อ าเภอทรายทองวฒันา จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 15 23,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นระ

หานประชาศึกษา ต าบลวงัชะโอน อ าเภอบงึสามคัคี จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นศรี

สมบูรณ์พฒันา ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 32 50,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเกาะ

ตาล ต าบลเกาะตาล อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

บา้นคลองลาน ต าบลคลองลานพฒันา อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนสกังาม

ประชาสรรค ์(เกษตรศาสตรอ์นุสรณ์ 37) ต าบลสกังาม อ าเภอคลองลาน ชดุ 29 45,820                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองหวัววั ต าบลหนองหวัววั อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคุยมะม่วง ต าบลโนนพลวง อ าเภอลานกระบอื จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นมอสมบตัิ ต าบลวงัทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นใหม่สามคัคี ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบอื จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนนิยมราษฎรว์ทิยา ต าบลวงัทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นจติตมาสพฒันา ต าบลวงัหามแห อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัพฒันราษฎรบ์  ารุง ต าบลยางสูง อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดงเยน็ ต าบลระหาน อ าเภอบงึสามคัคี จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองทองหลอ่ ต าบลวงัไทร อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคลองยาง ต าบลวงัยาง อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ปางเรือ (จฬุาสงเคราะห)์ ต าบลคลองแม่ลาย อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

เกาะพมิูล ต าบลลานดอกไมต้ก อ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนคลอง

ใหญ่วทิยา ต าบลวงัทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองรี ต าบลวงัทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองคลา้ ต าบลหนองคลา้ อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนชมุชน

บา้นคณฑ ี(ประสทิธิ์อปุถมัภ )์ ต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองตากลา้ ต าบลถ า้กระต่ายทอง อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ทุ่งมหาศาล ต าบลมหาชยั อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียน

ปราสาทอนุสรณ์ ต าบลคณฑ ีอ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 43,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนนิคม

สรา้งตนเองบางระก า 5 ต าบลลานกระบอื อ าเภอลานกระบอื จงัหวดั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

มอสมบตัิ ต าบลวงัทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

คลองเมอืง ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

อรญัญกิาวาสน ์ต าบลลานดอกไม ้อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นบงึลูกนก ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นคุยประดู่ ต าบลวงัตะแบก อ าเภอพราน

กระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นคุยป่ารงั ต าบลวงัควง อ าเภอพรานกระต่าย ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นเขาพริกอนุสรณ์ ต าบลวงัหามแห อ าเภอ

ขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นเกาะแกว้อนุสรณ์ ต าบลปางมะค่า อ าเภอ

ขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนชมุชนบา้นสลกบาตร (วนัครู 2504) ต าบลสลก

บาตร อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นทุ่งหนัตรา ต าบลวงัแขม อ าเภอคลองขลงุ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นซบัใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 ต าบลหนิดาต 

อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นปลกัไมด้  า ต าบลลานกระบอื อ าเภอลานกระบอื จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองหนิ ต าบลหนิดาต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนอนุบาลลานกระบอื ต าบลลานกระบอื อ าเภอลานกระบอื ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นทุ่งหนัตรา ต าบลวงัแขม อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 2,641,200                 

งบลงทนุ 2,641,200                 

ครุภณัฑ์ 2,641,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 274,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 

จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ก าแพงเพชร เขต 2 ต าบลคลองขลงุ อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 2 100,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง เครื่อง 2 45,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ต าบลคลองขลงุ อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ต าบลคลองขลงุ อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั ตู ้ 8 44,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ต าบลคลองขลงุ อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั ตู ้ 2 15,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 514,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ก าแพงเพชร เขต 1 ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั เครื่อง 4 88,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต

 2 ต าบลคลองขลงุ อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ต าบลคลองข

ลงุ อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 4 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร เครื่อง 17 134,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ต าบลคลองขลงุ อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ต าบลคลองขลงุ อ าเภอคลองขลงุ

 จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 5,800                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ต าบลคลองขลงุ อ าเภอ

คลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 2 6,200                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 

ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 2 36,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 

ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 6 37,200                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 

ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ต าบล

คลองขลงุ อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 2 46,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 57,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 1 กอ๊ก ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ต าบลหนองปลงิ อ าเภอ

เมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 2 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 1 กอ๊ก ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ต าบลคลองขลงุ อ าเภอ

คลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ต าบลคลองขลงุ อ าเภอ

คลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 123,900                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1

 ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2

 ต าบลคลองขลงุ อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต

 1 ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 

ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ต าบลคลองขลงุ อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั เครื่อง 2 26,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ต าบลคลองขลงุ อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั เครื่อง 1 17,800                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,671,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเพชรมงคล ต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลโกสมพนีคร (บา้นท่าคูณ) ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหนองใหญ่ ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นปางตาไว ต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นชายเคือง ต าบลวงัชะโอน อ าเภอบงึสามคัคี จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนบา้นหนองปลงิ (นาคอปุถมัภ)์ ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  

โรงเรียนวฒันราษฎรศึ์กษา ต าบลประชาสุขสนัต ์อ าเภอลานกระบอื จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนอนุบาล

คลองขลงุ ต าบลท่ามะเขอื อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 60,000                        
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นแปลงสี่

 ต าบลคลองลานพฒันา อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นมอ

สมบูรณ์มติรภาพที่ 189 ต าบลสกังาม อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นวงั

ชะโอน ต าบลวงัชะโอน อ าเภอบงึสามคัคี จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นมอ

เจริญ ต าบลหนิดาต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นล ามะ

โกรก ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 10 16,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนชมุชน

ประชาสามคัคี ต าบลคลองขลงุ อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 70 117,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่งทอง

 ต าบลทุ่งทอง อ าเภอทรายทองวฒันา จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 15 25,200                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนสห

วทิยาคม ต าบลทรงธรรม อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

เกศกาสร ต าบลช่องลม อ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นวงั

ทอง ต าบลวงัทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นล า

มะโกรก ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นเกาะรากเสยีด ต าบลเพชรชมภู อ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา  (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นดงซอ่ม ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดั ชดุ 1 160,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 17,448,300                

งบลงทนุ 17,448,300                

ครุภณัฑ์ 778,500                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 82,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์

ก าแพงเพชร ต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ก าแพงเพชร 

ต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร จอ 1 40,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 696,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สุขส าราญ ต าบลคลองน า้ไหล อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นสุข

ส าราญ ต าบลคลองน า้ไหล อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 120 201,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

มธัยมพชัรกติิยาภา 2 ก าแพงเพชร ต าบลประชาสุขสนัต ์อ าเภอลานกระบอื ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนพไิกรวทิยา ต าบลคลองพไิกร อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนพไิกรวทิยา ต าบลคลองพไิกร อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,669,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,896,200                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นสุขส าราญ ต าบลคลองน า้

ไหล อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนมธัยมพชัรกติิยาภา 2 

ก าแพงเพชร ต าบลประชาสุขสนัต ์อ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 948,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,822,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 500 ที่น ัง่ โรงเรียนพไิกรวทิยา ต าบลคลองพิ

ไกร อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 6,822,000                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 421,700                      

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระศรีนครินทร ์ก าแพงเพชร ต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร

 จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 421,700                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,610,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแดน ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร แห่ง 1 4,412,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมธัยมพชัรกติิยาภา 2 ก าแพงเพชร ต าบลประชาสุข

สนัต ์อ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 497,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพไิกรวทิยา ต าบลคลองพไิกร อ าเภอพรานกระต่าย แห่ง 1 471,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ก าแพงเพชร

 ต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 229,400                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,919,600                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนมธัยม

พชัรกติิยาภา 2 ก าแพงเพชร ต าบลประชาสุขสนัต ์อ าเภอลานกระบอื แห่ง 1 1,201,900                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนพไิกรวทิยา ต าบลคลองพไิกร อ าเภอพรานกระต่าย แห่ง 1 717,700                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 49,007,000                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 44,205,400                

งบลงทนุ 44,205,400                

ครุภณัฑ์ 479,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 38,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 41 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 41 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 41 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ตู ้ 1 4,300                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 353,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 15 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 2 32,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 41 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 8 63,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร เครื่อง 5 12,500                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 

จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 2 6,200                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 43,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 

จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 41 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ตู ้ 2 13,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 43,900                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 30,300                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 43,726,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 35,988,700                   

รายการระดบัที1่: โรงฝึกงาน 102/27 โรงเรียนโกสมัพวีทิยา ต าบลโกสมัพ ี

อ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 2,988,000                    

รายการระดบัที1่: โรงฝึกงาน 102/27 โรงเรียนระหานวทิยา ต าบลระหาน 

อ าเภอบงึสามคัคี จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 2,988,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนคลองลานวทิยา ต าบล

คลองน า้ไหล อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนก าแพงเพชรพทิยาคม

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 506,200                      

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพทิยาคม ต าบลถ า้กระต่าย

ทอง อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 12,455,000                   

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนวชัรวทิยา  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 8,360,500                    

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนทุ่งทรายวทิยา  ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทราย

ทองวฒันา จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 8,050,500                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 580,800                      

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเล

พทิยา ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 421,700                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนเรือง

วทิยพ์ทิยาคม ต าบลวงัควง อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,971,400                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 581,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวชริปราการวทิยาคม ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพทิยา ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอ

เมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 504,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองกองพทิยาคม ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนคณฑพีทิยาคม ต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืง แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสกังามวทิยา ต าบลสกังาม อ าเภอคลองลาน จงัหวดั แห่ง 1 497,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวงัไทรวทิยาคม ต าบลวงัไทร อ าเภอคลองขลงุ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไทรงามพทิยาคม ต าบลไทรงาม อ าเภอไทรงาม แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบ่อแกว้วทิยา ต าบลพานทอง อ าเภอไทรงาม จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวงัแขมวทิยาคม ต าบลวงัแขม อ าเภอคลองขลงุ แห่ง 1 492,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโคง้ไผ่วทิยา ต าบลโคง้ไผ่ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี แห่ง 1 496,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนขาณุวทิยา ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี แห่ง 1 500,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,185,400                    

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้รูปตวั V โรงเรียนก าแพงเพชรพทิยาคม

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 235,500                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเปิด โรงเรียนคณฑพีทิยาคม ต าบล

เทพนคร อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 451,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนวงัแขม

วทิยาคม ต าบลวงัแขม อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 498,600                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 4,801,600                 

งบลงทนุ 4,801,600                 

ครุภณัฑ์ 4,801,600                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,801,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนไทรงาม

พทิยาคม ต าบลไทรงาม อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนนคร

ไตรตรึงษ ์ต าบลไตรตรึงษ ์อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนหนองกอง

พทิยาคม ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนสกังาม

วทิยา ต าบลสกังาม อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 600,200                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนวงัไทร

วทิยาคม ต าบลวงัไทร อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนบ่อแกว้

วทิยา ต าบลพานทอง อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนวงัตะเคียน

ประชานุสรณ์ ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนวชริปราการ

วทิยาคม ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 16,663,400                

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 38,900                     

งบลงทนุ 38,900                     

ครุภณัฑ์ 38,900                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 17,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

ก าแพงเพชร ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 2 17,000                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 21,900                        

รายการระดบัที1่: กบไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 5 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ตวั 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เลือ่ยวงเดอืนไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 9 น้ิว ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 6,900                         

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 14,444,500                

งบลงทนุ 14,444,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,444,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,334,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั (ส่วนหนา้) ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 11,334,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,110,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

ก าแพงเพชร ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 3,110,500                    

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 2,180,000                 

งบอดุหนุน 2,180,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,180,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 2,180,000                    

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 1,000,000                 

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ โรงเรียนก าแพงเพชรพทิยาคม 

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 457,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 457,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 457,000                   

งบด าเนินงาน 457,000                   
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 457,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 457,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 982,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 982,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 188,000                   

งบด าเนินงาน 188,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 188,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 188,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 30,000                     

งบด าเนินงาน 30,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 30,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 764,000                   

งบด าเนินงาน 764,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 764,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 764,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 48,697,500                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 40,371,500                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 40,371,500                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 33,234,900                

งบอดุหนุน 33,234,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 33,234,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 33,234,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 6,304,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,450,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 2,836,800                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 2,994,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 19,649,700                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 7,136,600                 

งบอดุหนุน 7,136,600                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,136,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 7,136,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 702,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 161,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 315,900                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 333,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 5,623,900                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 8,326,000                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 2,326,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 2,326,000                 

งบลงทนุ 2,326,000                 
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ครุภณัฑ์ 2,326,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์  

วทิยาลยัการอาชพีขาณุวรลกัษบุรี ต าบลป่าพทุรา อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,038,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการวชิาแทรกเตอรแ์ละจกัรกลเกษตร  วทิยาลยั

เกษตรและเทคโนโลยกี าแพงเพชร ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 1,038,000                    

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 2,000,000                 

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 2,000,000                 

งบลงทนุ 2,000,000                 

ครุภณัฑ์ 2,000,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการอาหาร  วทิยาลยัสารพดัช่าง

ก าแพงเพชร ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 2,000,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 2,800,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 2,800,000                 

งบลงทนุ 2,800,000                 

ครุภณัฑ์ 2,800,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองนิวเมติกสแ์ละไฮดรอลกิส ์ วทิยาลยัเทคนิค

ก าแพงเพชร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 2,800,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยแีละสายปฏบิตักิาร 1,200,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏบิตักิาร 1,200,000                 

งบลงทนุ 1,200,000                 

ครุภณัฑ์ 1,200,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบทางเทคโนโลยยีานยนต ์วทิยาลยัเทคนิค

ก าแพงเพชร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 1,200,000                    

มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 492,892,900              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 1,672,600                 

โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ 359,100                   

วจิยัประยกุตเ์ชงิลกึหรือต่อยอดเพือ่น าไปใชแ้กไ้ขปญัหาการด าเนินงานของหน่วยงาน 359,100                   

งบอดุหนุน 359,100                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 359,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัประยกุตเ์ชงิลกึหรือต่อยอดเพือ่

น าไปใชแ้กไ้ขปญัหาการด าเนินงานของหน่วยงาน โครงการ 7 359,100                      

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 306,400                   

วจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชงิลกึทีม่ศีกัยภาพตามสาขา

การวจิยั 306,400                   

งบอดุหนุน 306,400                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 306,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรู ้

ทางดา้นวชิาการเชงิลกึที่มศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั โครงการ 13 306,400                      



108 / 133

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 1,007,100                 

วจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคมและการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 1,007,100                 

งบอดุหนุน 1,007,100                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,007,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัที่สามารถเป็นแนวทางในการก าหนด

นโยบายของภาครฐัและหน่วยงานที่รบัผดิชอบ โครงการ 6 1,007,100                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 30,095,600                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 713,200                   

ขยายโอกาสการเขา้ถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติอยา่งท ัว่ถงึและมี

คุณภาพ 713,200                   

งบอดุหนุน 713,200                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 713,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 0 713,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 50,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 0 50,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 0 75,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 428,400                      

รายการระดบัที2่: กจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 0 108,400                      

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 29,382,400                

โครงการตามพระราโชบาย (ศาสตรพ์ระราชา) 29,382,400                

งบรายจ่ายอื่น 29,382,400                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การ

พฒันาทอ้งถิน่ โครงการ 23 29,382,400                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 200,316,800              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 200,316,800              

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 200,316,800              

งบบคุลากร 63,967,300                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 52,996,500                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 77 40,052,600                   

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 60 4,909,200                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 60 4,909,200                    

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ อตัรา 49 3,963,600                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 49 3,963,600                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 12 4,071,100                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 10,970,800                   

รายการระดบัที1่: เจา้หนา้ที่บริหารงานท ัว่ไป 4 748,800                      

รายการระดบัที1่: อาจารยพ์เิศษ(วุฒปิริญญาโท) 5 1,092,000                    

รายการระดบัที1่: อาจารยช์าวต่างประเทศ 7 2,184,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 30 6,946,000                    

งบด าเนินงาน 11,847,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,847,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 528,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 6 1,905,600                    

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 20 3,674,400                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ อตัรา 20 2,090,400                    
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รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 22 1,584,000                    

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 15 3,338,400                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มี

วาระ ของขา้ราชการ อตัรา 15 1,754,400                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มี

วาระ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 22 1,584,000                    

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 14 993,600                      

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ของ อตัรา 14 993,600                      

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 14 993,600                      

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี

วาระ ของขา้ราชการ อตัรา 14 993,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 30 414,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ของพนกังานราชการ อตัรา 30 270,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ของลูกจา้งช ัว่คราว อตัรา 16 144,000                      

งบอดุหนุน 124,501,900              

เงนิเดอืน 124,501,900                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 339 121,224,700                 

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 45 3,277,200                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 45 3,277,200                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 260,807,900              

ผลงานท านุบ ารุงศิลป วฒันธรรม 2,500,000                 

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 2,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โครงการ 0 2,500,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 133,712,900              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 133,712,900              

งบด าเนินงาน 10,236,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,002,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 115,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 7,887,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 2,234,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 131,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 103,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,000,000                    

งบลงทนุ 109,726,200              

ครุภณัฑ์ 57,927,700                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 57,927,700                   

รายการระดบัที1่: ชดุการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียนพรอ้มติดต ัง้ ประจ า

อาคารเรียนและปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 15 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบรกัษาความปลอดภยัอาคารเรียนและปฏบิตัิการ

วทิยาศาสตร ์ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ระบบ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเตาเผาถา่นความรอ้นสูง ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการการประมวลผลส าหรบัขอ้มูลขนาดใหญ่ 

ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 750,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการการประมวลผลข ัน้สูง (HPC) ต าบลนคร

ชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการเทคโนโลยก่ีอสรา้ง ต าบลนครชมุ อ าเภอ

เมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุวดัและทดสอบระบบพลงังานไฟฟ้าโซลา่เซลลแ์ละ

พลงังานทดแทน ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจวดัสภาพอากาศ (Weather Station) ต าบลนคร

ชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 32,100                        

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการระบบเซลลแ์สงอาทติยแ์ละพลงังานลม 

(Photovoltaic Solar and Wind Energy Modular Trainers) ต าบลนคร

ชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 1,052,600                    

รายการระดบัที1่: ชดุจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์ต าบลนครชมุ อ าเภอ

เมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาดไม่นอ้ยกวา่ 20 KVA ต าบลนคร

ชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการโฟคลฟิ เทรนน่ิง (Forklift Training) 

ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 4,181,800                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑส์ าหรบังานแพทยแ์ผนไทย ต าบลนครชมุ 

อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 808,800                      

รายการระดบัที1่: ชดุระบบควบคุมอตัโนมตัิส  าหรบังานไฟฟ้าอตุสาหกรรม 

ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการพื้นฐานส าหรบับริการวชิาการดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ชดุ 1 1,506,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืตรวจวดัความสะอาดทางสุขลกัษณะการผลติ

อาหาร ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าส านกังานคณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 565,600                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 

จงัหวดัก าแพงเพชร กลอ้ง 25 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิคอมพวิเตอรก์ราฟฟิกและมลัติมเีดยีการตดั

ต่อบนัทกึเสยีงและภาพ ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสง (Uv-visible  

Spectrophotometer) ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ชดุ 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิเซน็เซอรแ์ละทรานสดวิเซอรใ์น

ภาคอตุสาหกรรม ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหโ์ลหะหนกัส าหรบังานดา้นสิง่แวดลอ้ม ต าบล

นครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 7,580,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิงานเทคโนโลยพีื้นฐาน ยกระดบัทกัษะช่าง

รองรบั Industry 4.0 ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ชดุ 1 2,950,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องวเิคราะหป์ริมาณธาตุโดยเทคนิคการดูดกลนืแสง

ของอะตอม (Atomic Absorption Spectrometer, AAS)  ต าบลนครชมุ 

อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิเพิม่ประสทิธภิาพการเรียนการสอนระบบ

หอ้งเรียนอจัฉริยะและอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉริยะ รองรบั

เทคโนโลย ีIndustry 4.0 ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ชดุ 1 2,490,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องรามานสเปกโตรมเิตอร ์Raman spectrometer 

ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิติดต ัง้และตรวจซอ่มบ ารุงคอมพวิเตอร ์

โน๊ตบุก๊ แท็บเลต็ สมารท์โฟน ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร ชดุ 1 980,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการหอ้งเรียนคอมพวิเตอรฮ์ารด์แวรแ์ละระบบ

สมองกลฝงัตวั (Computer Hardware and Embedded System Lab) 

 ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 2,110,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิพฒันาโปรแกรมบนอปุกรณ์เคลือ่นที่และ

สรา้งสือ่นวตักรรมการเรียนการสอน ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 

จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืเกบ็ตวัอยา่งและตรวจวดัจลุนิทรียจ์ากอากาศ

 ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการออกแบบวงจรและแผ่นวงจรพมิพ ์ต าบล

นครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการทางชวีวทิยา  ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 1,630,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการเรียนรูแ้ละถา่ยทอดเทคโนโลยสีมารท์ฟารม์ 

(smart framer) ส าหรบัเกษตกรไทยแลนด ์4.0 ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียนพรอ้มติดต ัง้ ประจ า

อาคารเรียนและอเนกประสงค ์ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร ชดุ 5 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบรกัษาความปลอดภยัอาคารเรียนและอเนกประสงค ์

ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ระบบ 1 356,300                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 51,798,500                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 51,798,500                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่

ประกอบการเรียนการสอน ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั งาน 1 31,843,400                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งก าแพงกัน้ดนิและถนนรอบอาคารที่พกันกัศึกษา 

ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร งาน 1 7,530,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการเฟอรนิ์เจอร ์ต าบลนครชมุ 

อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร งาน 1 446,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนโดยรอบมหาวทิยาลยั ต าบลนคร

ชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร งาน 1 9,543,800                    

รายการระดบัที1่: งานขยายถนนและวางท่อระบายน า้ หอประชมุรตันอาภา 

ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร งาน 1 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงระบบปรบัอากาศหอประชมุทปีงักรรศัมโีชติ 

ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร งาน 1 1,385,300                    

งบอดุหนุน 3,750,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,750,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการบริหารงานศูนยอ์ดุมศึกษาแม่ 0 3,750,000                    

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานศูนยว์ทิยาศาสตรแ์ละ

วทิยาศาสตรป์ระยกุต์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันากจิการนกัศึกษา 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบเครือขา่ยมหาวทิยาลยั 0 8,000,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 118,026,000              

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 118,026,000              

งบด าเนินงาน 11,106,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,906,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 5,656,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 5,200,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 5,000,000                    

งบลงทนุ 98,735,000                

ครุภณัฑ์ 45,672,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 45,672,000                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑโ์ปรแกรมการเรียนรูภ้าษาองักฤษออนไลนต์ าบล

นครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบบริหารจดัการประชมุอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Meeting 

System) ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ระบบ 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงชดุเครื่องเสยีงอปุกรณ์ภาพ อาคารคณะวทิยาการ

จดัการ ช ัน้ 1 และชัน้ 8 ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ชดุ 2 700,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนส าหรบัหอ้งเรียนรวมคณะวทิยาการจดัการ 

ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการทดลองสอน I - Classroom ประจ าอาคาร

นวตักรรมการศึกษา ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั หอ้ง 3 3,675,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุเพิม่ประสทิธภิาพระบบเสยีง ส ีแสง และ

ระบบภาพอาคารหอประชมุทปีงักรรศัมโีชติ ช ัน้ 3 ต าบลนครชมุ อ าเภอ

เมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ระบบ 1 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพดจิติอลแบบ DSLR ต าบลนครชมุ อ าเภอ

เมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ตวั 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: ระบบประชาสมัพนัธภ์าพและเสยีงตามสาย ต าบลนครชมุ 

อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ระบบ 1 989,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบอาคารกจิกรรมนกัศึกษา ต าบลนครชมุ 

อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 6,148,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊พบัอเนกประสงค ์ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ตวั 100 280,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้จดัเลี้ยงเพือ่ฝึกปฏบิตัิในการจดัเลี้ยง ต าบลนครชมุ 

อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ตวั 200 130,000                      

รายการระดบัที1่: เวทสี  าเร็จรูปเคลือ่นที่ ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 299,000                      

รายการระดบัที1่: แท่นปัน้หมนุขึ้นรูปคนครึ่งตวั ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 20 480,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุการแสดงและศิลปวฒันธรรมจนี ต าบลนครชมุ อ าเภอ

เมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 383,500                      

รายการระดบัที1่: กตีารค์ลาสสคิ ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 

จงัหวดัก าแพงเพชร ตวั 12 120,000                      

รายการระดบัที1่: กตีารไ์ฟฟ้า ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 

จงัหวดัก าแพงเพชร ตวั 20 200,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้อมป์กตีาร ์ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 

จงัหวดัก าแพงเพชร ตู ้ 10 95,000                        

รายการระดบัที1่: เปียโนดจิติอล (Piano Digital) ต าบลนครชมุ อ าเภอ

เมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 59,000                        

รายการระดบัที1่: ซออู ้(ไมช้งิชนั) ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 

จงัหวดัก าแพงเพชร คนั 4 28,000                        

รายการระดบัที1่: ซอดว้ง(ไมช้งิชนั) ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 

จงัหวดัก าแพงเพชร คนั 4 28,000                        
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รายการระดบัที1่: รางระนาดทุม้ไมป้ระดู่ประกอบงาเทยีม ต าบลนครชมุ 

อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ราง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: รางระนาดเอกไมป้ระดู่ประกอบงาเทยีม ต าบลนครชมุ 

อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ราง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: อลัโตแ้ซคโซโฟน ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 

จงัหวดัก าแพงเพชร ตวั 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: เทนเนอรแ์ซคโซโฟน ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ตวั 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: บาริโทนแซคโซโฟน ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร

 จงัหวดัก าแพงเพชร ตวั 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์จดัแสดงก าแพงเพชรศึกษานิทศัน ์ต าบลนคร

ชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 275,500                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูลแบบ SAN Storage (ส่วนขยาย) 

ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 6 432,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุระบบเสยีง หอ้งประชมุ หอประชมุทปีงักรรศัมี

โชติ ช ัน้ 2 ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุระบบภาพและเสยีง อาคารที่พกันกัศึกษา 

ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ระบบ 1 1,656,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย ส าหรบัใหบ้ริการเครื่องลูกขา่ย

 ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์สลบัสญัญาณแบบ PoE ขนาด 24 พอรต์ พรอ้ม 

Uplink 10 Gbps  ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ชดุ 5 1,154,500                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุงานระบบเสยีง สนามกฬีาในร่มอเนกประสงค์

 ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ระบบ 1 1,967,900                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุระบบควบคุมการท างานลฟิตโ์ดยสารแบบ 

INTEGRAETD CONTROL พรอ้ม UPS  ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ระบบ 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุระบบภาพและเสยีง หอประชมุใหญ่ อาคารเรียนและ

ปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์ ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ชดุ 1 2,665,900                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑล์ฟิตโ์ดยสารบรรทุก ขนาด 20 คน น า้หนกั

บรรทุก 1,350 กโิลกรมั  6 ชัน้ ประจ าอาคารเรียนและปฏบิตัิการทาง

วทิยาศาสตร ์ ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุน าเสนอเคลือ่นที่นอกสถานที่ ต าบลนครชมุ อ าเภอ

เมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 215,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ผลติสือ่สิง่พมิพด์จิทิลั ต าบลนครชมุ อ าเภอ

เมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 135,900                      

รายการระดบัที1่: ตูร้างเลือ่นเอนกประสงค ์ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ตู ้ 1 69,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงชดุใหญ่ ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 4 88,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการพฒันาสือ่ประชาสมัพนัธแ์ละระบบงาน

สารสนเทศงานประกนัคุณภาพการศึกษา ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 117,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการการงานอาชพีทางดา้นการศึกษา ต าบล

นครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 2 354,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ผลติ และจดัท าขอ้มูลส าหรบัระบบสารสนเทศ

ก าแพงเพชรศึกษา ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 166,700                      
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รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดชนิดเครือขา่ยแบบมมุมองคงที่ 

ส าหรบัติดต ัง้ภายนอกอาคาร พรอ้มระบบสายสญัญาณและการติดต ัง้ ต าบล

นครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 10 330,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊เกา้อี้หอ้งประชมุหอดุริยนาฏ ต าบลนครชมุ อ าเภอ

เมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 122,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุงานระบบเเสยีง สนามกฬีาฟตุบอล  ต าบล

นครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 3,144,100                    

รายการระดบัที1่: ชดุฉุยฉายพราหมณ์ ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 9 360,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุมโนราหบู์ชายญั ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร

 จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 7 175,000                      

รายการระดบัที1่: เทริด ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั อนั 4 28,000                        

รายการระดบัที1่: กระจกบานใหญ่ส าหรบัการซอ้ม ต าบลนครชมุ อ าเภอ

เมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร บาน 10 95,000                        

รายการระดบัที1่: ผา้ยกขนาดมาตรฐาน ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ผนื 20 48,000                        

รายการระดบัที1่: หวัเขม็ขดัเพชรขนาดมาตรฐาน ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร หวั 20 36,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุระบบเสยีงหอ้งประชมุ โรงแรมน า้เพชร ช ัน้ 2 

ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 2 700,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการท าความสะอาดผา้ ต าบลนครชมุ อ าเภอ

เมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการเรียนรูแ้ละพฒันาทกัษะภาษาไทย ต าบล

นครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 535,700                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการการสอนสงัคมศึกษาและ

ประวตัิศาสตร ์ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 189,300                      

รายการระดบัที1่: ชดุส่งเสริมจนิตนาการส าหรบัเด็กปฐมวยั ต าบลนครชมุ 

อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 577,400                      

รายการระดบัที1่: ชดุหอ้งปฏบิตัิการเครือขา่ยคอมพวิเตอร ์(Network Lab) 

 ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 2,105,300                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนสารละลายพรอ้มความรอ้น ต าบลนครชมุ 

อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเพาะเชื้อ ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 

จงัหวดัก าแพงเพชร ตู ้ 1 68,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุกรองผ่านสารละลายพรอ้มปัม๊สุญญากาศ ต าบลนคร

ชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าใหเ้ซลลแ์ตกโดยใชค้ลืน่ความถีสู่ง(Sonicate) 

ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้น ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 

จงัหวดัก าแพงเพชร ตู ้ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นกระบอก ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 

จงัหวดัก าแพงเพชร ตวั 10 95,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าปฏบิตัิการการสอนคณิตศาสตร ์  ต าบล

นครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 1,027,400                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 53,063,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 53,063,000                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงหลงัคาและสระวา่ยน า้ อาคารกฬีาในร่ม 

ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร งาน 1 3,373,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมหอ้งน า้หอพกันกัศึกษาหญงิ ต าบลนคร

ชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร หอ 1 10,250,000                   

รายการระดบัที1่: งานระบบบ าบดัน า้เสยี ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร งาน 1 9,114,700                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงซอ่มแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน ต าบลนคร

ชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร งาน 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมก่อสรา้งโรงเกบ็วสัดุ งานอาคารสถานที่ 

ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร งาน 1 1,378,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาอาคารศูนยภ์าษาและคอมพวิเตอร ์ต าบล

นครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร งาน 1 690,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมหลงัคาอาคารนวตักรรมการศึกษา 

ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร งาน 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการโปรแกรมการท่องเที่ยว คณะ

วทิยาการจดัการ ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร งาน 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งก าแพงกัน้ดนิและภูมทิศันโ์ดยรอบริมน า้ ต าบล

นครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร งาน 1 5,724,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนและระบบจราจรรอบวงเวยีนกลาง

มหาวทิยาลยั ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร งาน 1 1,584,700                    

รายการระดบัที1่: งานติดต ัง้มเิตอรน์ า้ประจ าอาคารภายในมหาวทิยาลยัฯ 

ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร งาน 1 1,092,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโปรแกรมเทคโนโลยก่ีอสรา้ง

 ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร งาน 1 7,549,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนและลานจอดรถโดยรอบอฒัจรรยส์นามกฬีา

 ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร งาน 1 2,681,900                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนรอบสนามกฬีา งาน 1 4,925,000                    

งบอดุหนุน 3,750,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,750,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการบริหารงานศูนยอ์ดุมศึกษาแม่ 0 3,750,000                    

งบรายจ่ายอื่น 4,435,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาวทิยบริการและเทคโนโลยี ส านกั 0 3,435,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 0 1,000,000                    

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 6,569,000                 

โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นภาษาในภูมภิาคอาเซยีน 3,820,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,820,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพดา้นภาษาในภูมภิาค โครงการ 0 3,820,000                    

ส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายดา้นการศึกษา 2,749,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,749,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมและพฒันาสหกจิศึกษา 0 249,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาประชากรอาเซยีนสู่คุณภาพใน

บทบาทเวทโีลก 0 2,500,000                    

กระทรวงสำธำรณสขุ 72,651,100                

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 72,651,100                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 69,067,700                

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 69,067,700                

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 69,067,700                

งบลงทนุ 69,067,700                

ครุภณัฑ์ 26,240,000                   
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ครุภณัฑก์ารแพทย์ 12,840,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องรกัษาโรคตาตอ้หนิดว้ยแสงเลเซอร ์532 คลืน่ส ัน้

พรอ้มแยก็เลเซอร ์(SLT) โรงพยาบาลก าแพงเพชร ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจติดตามการท างานของหวัใจไม่นอ้ยกวา่ 24 

ชัว่โมงพรอ้มระบบประมวลผล โรงพยาบาลก าแพงเพชร ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจท่อทางเดนิน า้ดแีละตบัอ่อนแบบคมชดัสูง 

โรงพยาบาลก าแพงเพชร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ชดุ 1 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

พรอ้มระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลก าแพงเพชร ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องผลติอากาศอดัทางการแพทย ์โรงพยาบาล

ก าแพงเพชร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจกระเพาะอาหารและล าไสเ้ลก็ส่วนตน้แบบ

คมชดัสูง โรงพยาบาลก าแพงเพชร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิแบบจอสพีรอ้มภาค

วดัคารบ์อนไดออกไซดแ์ละออกซเิจน โรงพยาบาลก าแพงเพชร ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 3 1,440,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจโพรงจมูกและกลอ่งเสยีงชนิดปรบัทศิทาง

ได ้โรงพยาบาลก าแพงเพชร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็ก โรงพยาบาลก าแพงเพชร ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ตู ้ 1 550,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 7,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลก าแพงเพชร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั เครื่อง 1 3,550,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลคลองขลงุ ต าบลคลองขลงุ อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 1 3,550,000                    

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 6,300,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาลบงึสามคัคี 

ต าบลระหาน อ าเภอบงึสามคัคี จงัหวดัก าแพงเพชร คนั 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาลโกสมัพนีคร

 ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร คนั 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

 ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร คนั 1 2,100,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,827,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 42,827,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัแพทย ์พยาบาล เภสชักรและทนัตแพทย ์88 ยู

นิต เป็นอาคาร คสล.8 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 6,911 ตารางเมตร 

โรงพยาบาลก าแพงเพชร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั หลงั 1 42,827,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,583,400                 

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 3,583,400                 

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 3,583,400                 

งบลงทนุ 3,583,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,583,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,583,400                    
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รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการสาธารณสุขอ าเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 285 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอโกสมัพี

นคร ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 3,583,400                    

กระทรวงอตุสำหกรรม 2,156,400                 

ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน า้ตาลทราย 2,156,400                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 1,544,600                 

โครงการพฒันาเพือ่เพิม่ผลติภาพออ้ย 1,544,600                 

การพฒันาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติออ้ย 1,544,600                 

งบลงทนุ 1,544,600                 

ครุภณัฑ์ 894,600                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 44,000                        

รายการระดบัที1่:  เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 * 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั เครื่อง 2 44,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 593,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัหนา้ดนิ (Land plan) ต าบลนครชมุ อ าเภอ

เมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 2 513,600                      

รายการระดบัที1่: ผานพรวน 8 จาน ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 

จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 80,300                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 256,700                      

รายการระดบัที1่: ชดุตุม้น า้หนกัมาตรฐาน CLASS-E2 ต าบลนครชมุ อ าเภอ

เมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 1 117,700                      

รายการระดบัที1่: ชดุกรองมาตรฐานของเครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสง 

(Neutral Density filter) ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ชดุ 1 139,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 650,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 650,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมพื้นอาคารและรางระบายน า้โรงเกบ็

อปุกรณ์การเกษตร ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมป้อมยาม ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 200,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 611,800                   

การส่งเสริมอตุสาหกรรมออ้ยและน า้ตาลทราย 611,800                   

การพฒันาและขยายออ้ยพนัธุด์ี 375,800                   

งบด าเนินงาน 375,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 375,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์(ปี 62-66) คนั 2 375,800                      

การส่งเสริมและก ากบัดูแลอตุสาหกรรมออ้ยและน า้ตาลทราย 236,000                   

งบด าเนินงาน 236,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 236,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์(ปี 58-62) คนั 1 236,000                      

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 14,920,000                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 5,780,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 5,780,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 5,780,000                 
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การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 5,780,000                 

งบอดุหนุน 5,780,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,780,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอนไพรวลัย ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองแผ่นดนิ ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืง ก าแพงเพชร จงัหวดั วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองบวัทอง ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันาหลม่ ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นเกาะสะบา้ ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัลานหนิวนาราม ต าบลลานดอกไม ้อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคลองแม่ลายเหนือ ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขาชยัโพธิ์ ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองววัด า ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองกระทุ่มใหม่ ต าบลวงัชะพลู อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดั วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองชมุแสงธรรม ต าบลวงัชะพลู อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดั วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโป่งดู่ ต าบลวงัชะพลู อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เนินส าราญ ต าบลวงัชะพลู อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นไร่ ต าบลวงัชะพลู อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนดุม ต าบลหวัถนน อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคลองพฒันาราม ต าบลท่ามะเดื่อ อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองเต่าทอง ต าบลคลองขลงุ อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแปลงสี ่ต าบลคลองลานพฒันา อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมอส าราญ ต าบลคลองลานพฒันา อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัถาวรวฒันา ต าบลถาวรวฒันา อ าเภอทรายทองวฒันา จงัหวดัก าแพงเพชร วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ประสทิธิ์ธรรม ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทราบทองวฒันา จงัหวดั วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นตอรงั ต าบลหนองแม่แตง อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร วดั 1 133,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพงษส์กั ต าบลวงัชะโอน อ าเภอบงึสามคัคี จงัหวดัก าแพงเพชร วดั 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัไทรยอ้ยพฒันา ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขาน า้อุ่น ต าบลหนิดาต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคศิรการาม ต าบลหนองหวัววั อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันานอก ต าบลวงัควง อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดงอบีุก ต าบลประชาสุขสนัต ์อ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวา่งอารมณ์ ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เด่นสะเดา ต าบลคลองขลงุ อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัไพรสณฑร์ตันาราม ต าบลคลองน า้ไหล อ าเภอคลองลาน จงัหวดั วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนสมบูรณ์ ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณะและปฏสิงัขรณ์พระอาราม

หลวงวดัพระบรมธาตุ ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั วดั 1 2,000,000                    

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 9,140,000                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 9,140,000                 

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 9,140,000                 

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 9,140,000                 

งบลงทนุ 9,140,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,140,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,140,000                    

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน ขนาด 10 คูหา สภ.คลองลาน 

ต าบลคลองน า้ไหล อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 4,570,000                    

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน ขนาด 10 คูหา สภ.ลานกระบอื 

ต าบลลานกระบอื อ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 4,570,000                    

หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 135,200                   

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัก าแพงเพชร ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เครื่อง 2 34,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัก าแพงเพชร  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 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 าจงัหวดัก าแพงเพชร  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสำหกจิ 91,504,700                

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 6,699,600                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 6,699,600                 

โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภยัภาคเหนือ 6,699,600                 

พฒันาเกษตรกรดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม : ภาคเหนือ 6,699,600                 

งบอดุหนุน 6,699,600                 

ค่าใชส้อย 6,699,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าใชส้อย) 0 6,699,600                    

การประปาส่วนภูมภิาค 80,655,100                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 80,655,100                

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 80,655,100                

ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย 44,972,100                

งบลงทนุ 44,972,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 44,972,100                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 44,972,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิาคสาขา

ขาณุวรลกัษบุรี  อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี - คลองขลงุ  จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 44,972,100                   

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 35,683,000                

งบลงทนุ 35,683,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,683,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,683,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บริเวณชมุชนท่อทองแดง 

(ป่าแดง) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 540,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บริเวณหลงัโรงเรียน

อนุบาลก าแพงเพชร ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 143,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ต าบลท่าขนุราม อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 35,000,000                   

การเคหะแหง่ชาติ 4,150,000                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 4,150,000                 

โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 4,150,000                 

 พฒันาสภาพแวดลอ้มชมุชนเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติชมุชน 4,150,000                 

งบอดุหนุน 4,150,000                 

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 4,150,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

เคหะชมุชนก าแพงเพชร ต าบลนครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั แห่ง 1 4,150,000                    
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จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 302,274,200               

กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนลา่ง 2 60,338,000                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 60,338,000                

โครงการส่งเสริมการผลติและพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้เกษตร 60,338,000                

ยกระดบัมาตราฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 115 35,000,000                

งบลงทนุ 35,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งขยายทางจากเดมิ 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร

 ทางหลวงหมายเลข 115 ตอน ก าแพงเพชร - แกว้สุวรรณ ตอน 3  ระหวา่ง

 กม.22+200 - กม.23+300 อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร 

ผวิทางชนิดแอสฟลัติกคอนกรีต ผวิจราจรกวา้งขา้งละ 7.00 เมตร หนา 0.05

 เมตร ระยะทาง 1.100 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่างและเกาะกลางถนน สายทาง 1 35,000,000                   

ดาดคอนกรีตคลองวงัยาง 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหลง่น า้ 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งดาดคอนกรีตส่งน า้ หมู่ที่ 1 ต าบลวงัยาง อ าเภอ

คลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ความกวา้งประมาณ 6.00 เมตร ความสูง

ประมาณ 2.50 เมตร  ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร แห่ง 1 25,000,000                   

ส่งเสริมและพฒันากระบวนการผลติขา้ว 338,000                   

งบด าเนินงาน 338,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 338,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 115,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการศึกษาดูงาน ของเกษตรกรที่เขา้ร่วม

โครงการ จงัหวดัละ 2 ครัง้ๆ ละ 1 วนั (จงัหวดัก าแพงเพชร) 0 78,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเวทแีลกเปลีย่นเรียนรูก้ารพฒันาการ

ผลติขา้วของกลุม่จงัหวดั (จงัหวดัก าแพงเพชร) 0 37,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 110,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 110,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 112,500                      

จงัหวดัก าแพงเพชร 241,936,200              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 241,936,200              

การพฒันาดา้นสงัคม 107,497,300              

พฒันาทางหลวงใหไ้ดม้าตรฐาน 94,198,000                

งบลงทนุ 94,198,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 94,198,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 58,168,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมเสน้ทางคอนกรีตเสริมเหลก็เพือ่ท่องเที่ยวสถานี

พฒันาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์ พระบรมราชนีินาถ หมู่ที่ 8

 ต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอคลองลาน หมู่ที่ 10 ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพี

นคร  จงัหวดัก าแพงเพชร (1) ซอ่มสรา้งเสน้ทางคอนกรีตเสริมเหลก็ (เฉพาะ

ทาง 2 ลอ้) ผวิจราจรกวา้งขา้งละ 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 

2.852 กโิลเมตร (2) ซอ่มสรา้งเสน้ทางคอนกรีตเสริมเหลก็ ผวิจราจรกวา้ง 

4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 820.00 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 9,330,000                    
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รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีตสายหมู่ที่ 3 บา้นแค

ทอง ต าบลหว้ยย ัง้ - หมู่ที่ 4 บา้นทุ่งมะหวา้ ต าบลวงัตะแบก ต าบลพราน

กระต่าย อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร ระยะทาง 1.784 

กโิลเมตร ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.04 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 5,294,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายโครงการ

พระราชด าริ (บา้นเลก็ในป่าใหญ่) หมู่ที่ 8 ต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง

 จงัหวดัก าแพงเพชร ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 525.00 เมตร สายทาง 1 1,456,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 1 ต าบล

นครชมุ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร กวา้ง 0.30 เมตร 

ความสูงรางเฉลีย่ 0.30 เมตร  ระยะทาง 449.00 เมตร พรอ้มบ่อพกั แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทาง กพ.ถ 84-001 

จากหมู่ที่ 4,9,8 ต าบลหนองไมก้อง อ าเภอไทรงาม ถงึหมู่ที่ 9 ประชาสุขสนัต์

 ต าบลประชาสุขสนัต ์ อ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร ผวิจราจรกวา้ง

 4.00 เมตร ระยะทาง 635.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 1,110,000                    

รายการระดบัที1่: เสริมผวิถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตสาย หมู่ที่ 21 

เชือ่ม หมู่ที่ 1 ต าบลเทพนคร อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร 

กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1.460 กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 4,064,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายกลางบา้นหนองทอง

 หมู่ที่ 1 ต าบลหนองทอง อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร  ผวิจราจร

กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 554.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแยกถนนหนองไผ่ – ถนนสายพาน

ทอง หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทองวฒันา จงัหวดัก าแพงเพชร 

กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร หนา 0.04 เมตร สายทาง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลูกรงั  หมู่ที่ 9 ต าบลหนิดาต 

อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร  ลงหนิคลกุเกลีย่เรียบ ผวิจราจร

กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร หนา 0.10 เมตร สายทาง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 9 ต าบลหนิดาต 

อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง

 310.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 680,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 11 ต าบลหนิดาต 

อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร  ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลูกรงั หมู่ที่ 14 ต าบลหนิดาต 

อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร ลงหนิคลกุเกลีย่เรียบ ผวิจราจร

กวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 1.940 กโิลเมตร หนา 0.20 เมตร สายทาง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ 5 ต าบลเทพนิมติร 

อ าเภอบงึสามคัคี เชือ่ม หมู่ 15 ต าบลวงัแขม อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดั

ก าแพงเพชร ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร หนา 0.15 สายทาง 1 14,235,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 9 ต าบลลาน

ดอกไมต้ก อ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร ผวิจราจรกวา้ง 4.00 

เมตร ระยะทาง 290.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ขยายถนนคอนกรีตซอยขนมเปี๊ยะ หมู่ที่ 2 ต าบลลาน

ดอกไมต้ก อ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร ผวิจราจรกวา้ง 4.00 

เมตร ระยะทาง 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,200 สายทาง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนลูกรงัเรียบคลองวงัชมภู หมู่ที่ 9 ต าบล

โกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร ผวิถนนกวา้ง 3.50 - 4.00 

เมตร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร หนา 0.20 เมตร สายทาง 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เรียบแม่น า้ปิง  หมู่ที่ 9 

ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร ผวิจราจรกวา้ง 3.00 -

 4.00 เมตร ระยะทาง 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ 5 บา้นคลองลกึ 

เชือ่ม หมู่ 11 บา้นหว้ยกลุม่ ต าบลทรงธรรม อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 

จงัหวดัก าแพงเพชร ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง สายทาง 1 7,500,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 36,030,000                   

รายการระดบัที1่: ขยายถนนแอสฟลัติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1117 

คลองแม่ลาย - อุม้ผางตอนที่ 2 ต าบลคลองแม่ลาย อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร

 จงัหวดัก าแพงเพชร ผวิจราจรกวา้ง 24.10 เมตร ระยะทาง 440.00 เมตร สายทาง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีตสายบา้นดงกระทงิ - บา้น

ประชาสุขสนัต ์หมู่ที่ 3,4,5 ต าบลประชาสุขสนัต ์อ าเภอลานกระบอื จงัหวดั

ก าแพงเพชร ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.04 เมตร ระยะทาง 

5.204 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 21,030,000                   

ขบัเคลือ่นการพฒันาตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและแนวพระราชด าริ 4,299,300                 

งบด าเนินงาน 4,299,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,299,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 42,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 308,600                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 308,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 506,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหาร 0 1,800                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาก่อสรา้งอาคาร 0 504,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 54,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 54,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 247,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 88,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 215,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 97,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 21,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 5,700                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,708,500                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 9,000,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 699,800                   

สรา้งความเขม้แขง็ในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาสิ่งแวดลอ้ม 699,800                   

งบด าเนินงาน 699,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 699,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 52,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 293,700                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 293,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 33,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ 0 33,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 287,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 33,200                        
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การพฒันาดา้นเกษตร 117,473,200              

พฒันาแหลง่น า้และเพิม่ประสทิธภิาพระบบชลประทาน 106,219,000              

งบลงทนุ 106,219,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 106,219,000                 

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 180,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาล ประปาหมู่บา้น ลกึไม่นอ้ยกวา่ 120.00 

เมตร ท่อ PVC ขนาด 4 น้ิว หมู่ที่ 2 ต าบลหนองหวัววั อ าเภอพรานกระต่าย

 จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 180,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 106,039,000                 

รายการระดบัที1่: ระบบระบายน า้เพือ่แกไ้ขปญัหาอทุกภยัชมุชนเทศบาล

ต าบลสลกบาตร หมู่ที่ 1,5 ต าบลสลกบาตร อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดั ระบบ 1 19,600,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารชลประทานบา้นคลองส าราญหมู่ที่ 12 ต าบล

เขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองระบายน า้ (แกม้ลงิ) ล าคลองแขยง ช่วงฝาย

น า้ลน้ หมู่ที่ 7 ต าบลธ ามรงค ์อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร 

กวา้งเฉลีย่ 12.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 3.50 เมตร ยาว 1.500 กโิลเมตร 

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 12,800 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 465,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระสาธารณประโยชนห์มู่ที่ 1 บริเวณวดัด ารง

ธรรม หมู่ที่ 2 ต าบลดอนแตง อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร 

ปากกวา้ง 68.00 เมตร ปากยาวเฉลีย่ 155.00 เมตร กน้กวา้งเฉลีย่ 56.00 

เมตร กน้ยาวเฉลีย่ 143 เมตร ลกึ 4.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้ หมู่ที่ 5 ต าบลคลองขลงุ อ าเภอคลองข

ลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ขนาดพื้นที่ 18,064 ตารางเมตร ลกึจากเดมิเฉลีย่ 

3.00 เมตร  ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 54,192 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายกัน้น า้คอนกรีตพรอ้มวางท่อระบายน า้

สีเ่หลีย่มอดัแรงและเทคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 1 ต าบลหนองหวัววั 

อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 6.10 เมตร แห่ง 1 288,000                      

รายการระดบัที1่: ดาดคอนกรีตคลองส่งน า้เพือ่การเกษตร สายขา้งอนามยั

บ่อแกว้ หมู่ที่ 8 ต าบลพานทอง อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร 

ปากกวา้ง 9.00 เมตร กน้กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 246.00 เมตร ลกึ 3.00 

เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,214 ตารางเมตร แห่ง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: ดาดคอนกรีตคลองส่งน า้เพือ่การเกษตร สายสามแยกทา้ย

หมู่บา้น หมู่ที่ 10 ต าบลพานทอง อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร 

ปากกวา้ง 9.00 เมตร กน้กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 246.00 เมตร ลกึ 3.00 

เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,214 ตารางเมตร แห่ง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้สาธารณะ บา้นอนิทรานุสรณ์ หมู่ที่ 4 

ต าบลโนนพลวง อ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร ปากกวา้ง 62.00 

เมตร ลกึเฉลีย่ 3.00 เมตร ยาวรวม 220.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ย แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองขลงุ บา้นปางเหนือ หมู่ที่ 6 ต าบลปางตาไว 

อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร ปากกวา้ง 20.00 เมตร กน้กวา้ง 

14.00 เมตร ยาว 490.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 3.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ย แห่ง 1 497,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบระบายน า้ วางท่อคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 

2 ต าบลหนิดาต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร ยาว 120.00 เมตร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองชายเคือง หมู่ที่ 1,2 ต าบลวงัชะโอน อ าเภอ

บงึสามคัคี จงัหวดัก าแพงเพชร ปากกวา้ง 20.00 - 30.00 เมตร ยาว 3.200 

กโิลเมตร ลกึ 2.50 - 4.00 เมตร แห่ง 1 4,500,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายคอนกรีตเสริมเหลก็ คลองวงัชมภู จดุที่ 1 

หมู่ที่ 1 ต าบลเพชรชมภู อ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร สนัฝายยาว

 11.00 เมตร สูง 1.50 เมตร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายคอนกรีตเสริมเหลก็ คลองโกรกกระดาน จดุที่

 3 หมู่ที่ 1 ต าบลเพชรชมภู อ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร สนัฝาย

ยาว 11.00 เมตร สูง 1.50 เมตร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองระบายน า้ (สายคลองสนีวล - หนองโมก

พฒันา) หมู่ที่ 8 ต าบลธ ามรงค ์อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร

 ปากกวา้ง 5.00 เมตร กน้กวา้ง 1.50 เมตร ลกึ 2.00 เมตร ยาว 1.500 

กโิลเมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 9,364  ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 366,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองเตาขนมจนี หมู่ที่ 4 เชือ่มหมู่ที่ 6 ต าบล

อ่างทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ขดุลอกคลอง กวา้ง

เฉลีย่ 10.00 - 16.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 3.00 เมตร ยาวรวม 4.000 กโิลเมตร 

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 18,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 482,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายแบบ มข.2527 คลองโคกเลาะ บริเวณนานาย

ทอง กาหา หมู่ที่ 3 ต าบลดอนแตง อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดั

ก าแพงเพชร กวา้ง 20.00 เมตร สนัฝายสูง 1.50 เมตร ผนงัขา้งสูง 3.00 เมตร แห่ง 1 780,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หนองปรกัแรด หมู่ที่ 7 ต าบลแสนตอ 

อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร กวา้ง 25.00 เมตร ยาว 230.00 

เมตร ลกึเฉลีย่ 4.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 23,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 568,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองแม่ลาด บา้นท่ามะขาม หมู่ที่ 4 ต าบลแม่ลาด

 อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ปากกวา้งเฉลีย่ 10.00 เมตร กน้กวา้ง

เฉลีย่ 7.00 เมตร ลกึจากเดมิ 1.00 เมตร ยาว 1.000 กโิลเมตร ปริมาตรดนิ

ขดุไม่นอ้ยกวา่ 13,262 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองสเีสยีด หมู่ที่ 12 ต าบลคลองขลงุ อ าเภอ

คลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ปากกวา้งเฉลีย่ 21.00 เมตร กน้กวา้งเฉลีย่ 

10.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 4.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ย แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระเกบ็น า้หนองปลดัทอง หมู่ที่ 1 ต าบลหว้ยย ัง้ 

อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร ปากกวา้ง 64.00 เมตร ยาว 79.00 

เมตร กน้กวา้ง 55.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 3.00 เมตร 

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 7,010.40 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองทุ่งตก หมู่ที่ 3 ต าบลหนองหวัววั อ าเภอ

พรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร ปากกวา้ง 12.00 เมตร ยาว 650.00 

เมตร กน้กวา้ง 5.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 3.50 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองส่งน า้เพือ่การเกษตรบา้นแกว้สระ หมู่ที่ 8 

ต าบลพานทอง อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร ปากกวา้ง 37.00 เมตร 

กน้กวา้ง 31.00 เมตร ลกึ 3.50 เมตร ยาว 282.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองส่งน า้เพือ่การเกษตร หมู่ที่ 4 ต าบลหนองแม่

แตง อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร กวา้ง 7.00 เมตร ยาว 1.500 

กโิลเมตร ลกึ 3.00 เมตร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกบงึตะพงันาค บา้นเพชรสุวรรณ หมู่ที่ 6 ต าบลช่อง

ลม อ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร กวา้ง 139.00 เมตร ยาว 118.00 

เมตร ลกึ 4.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 65,039.26 ลูกบาศกเ์มตร 

ลงลูกรงัขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 457.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณ

ลูกรงัไม่นอ้ยกวา่ 445.57 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มบดอดัแน่น แห่ง 1 3,189,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองตาลาย บา้นปางสามคัคี หมู่ที่ 16 ต าบลโพธิ์

ทอง อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร ปากกวา้งเฉลีย่ 10.00 เมตร 

กน้กวา้งเฉลีย่ 1.00 เมตร ยาว 1.150 กโิลเมตร ลกึเฉลีย่ 3.50 เมตร (รวม

ความลกึเดมิ) ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 12,650 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มวาง แห่ง 1 495,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบระบายน า้ท่อลอดเหลีย่ม หมู่ที่ 3 ต าบลหนิ

ดาต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร ขนาด 2.10 x 2.10 x 6.00 

เมตร พรอ้มลงลูกรงัเรียบคนัคลอง แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองคลองชายเคือง หมู่ที่ 2,3 ต าบลวงัชะโอน 

อ าเภอบงึสามคัคี จงัหวดัก าแพงเพชร ปากกวา้ง 20.00 - 30.00 เมตร ยาว 

2.400 กโิลเมตร ลกึ 2.50 - 4.00 เมตร แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายคอนกรีตเสริมเหลก็ สายนายายปิง หมู่ที่ 2 

ต าบลเพชรชมภู อ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร กวา้ง 5.00 เมตร 

ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร แห่ง 1 468,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายคอนกรีตเสริมเหลก็ สายป่าแดงใหม่ หมู่ที่ 3 

ต าบลเพชรชมภู อ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร กวา้ง 4.00 เมตร 

ยาว 290.00 เมตร หนา 0.15 เมตร แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองน า้ดบิ (เหนือสระช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 ต าบล

เพชรชมภู อ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร ขดุคลองกวา้ง 17.00 

เมตร ยาว 131.00 เมตร ลกึ 4.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 6,812 แห่ง 1 243,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองมอยายเภา หมู่ที่ 4 เชือ่มหมู่ที่ 6 ต าบล

อ่างทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร กวา้งเฉลีย่ 10.00 - 

16.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 3.00 เมตร ยาวรวม 4.000 กโิลเมตร ปริมาตรดนิขดุ

ไม่นอ้ยกวา่ 18,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 482,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองน า้บา้ หมู่ที่ 4 เชือ่มหมู่ที่ 8 ต าบลอ่างทอง 

อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ขดุลอกคลอง กวา้งเฉลีย่ 10.00

 - 16.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 3.00 เมตร ยาวรวม 4.000 กโิลเมตร ปริมาตรดนิ

ขดุไม่นอ้ยกวา่ 18,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 482,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หนองเชอืก หมู่ที่ 4 ต าบลแสนตอ 

อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร จดุที่ 1 กวา้ง 45.00 เมตร ยาว 

45.00 เมตร ลกึประมาณ 3.50 เมตร จดุที่ 2 กวา้ง 20.00 เมตร ยาว 60.00 

เมตร ลกึประมาณ 3.50 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 8,216 ลูกบาศก์ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระหลวงหนา้วดัอ่างหนิเพลงิ หมู่ที่ 12 ต าบลปาง

มะค่า อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร กวา้ง 74.50 เมตร ลกึ 

4.50 เมตร ยาว 130.50 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 18,407 ลูกบาศก์ แห่ง 1 933,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโพรง หมู่ที่ 2 ต าบลท่าพทุรา อ าเภอคลองข

ลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ช่วงที่ 1 ปากกวา้งเฉลีย่ 5.00 เมตร กน้กวา้งเฉลีย่ 

2.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร ช่วงที่ 2 ปากกวา้งเฉลีย่

 5.00 เมตร กน้กวา้งเฉลีย่ 2.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 3.00 เมตร ยาว 380.00 

เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 7,050 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็น า้สาธารณะ บา้นหนองขาม หมู่ที่ 4 

ต าบลหวัถนน อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ลกึ แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองบา้นนาถงั หมู่ที่ 7 ต าบลถ า้กระต่ายทอง 

อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร ปากกวา้ง 11.00 เมตร ยาว 1.000

 กโิลเมตร กน้กวา้ง 3.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 3.50 เมตร ยาว 1.000 กโิลเมตร 

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 11,480 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็น า้ บา้นใหม่โพธิ์พฒันา หมู่ที่ 9 ต าบลถ า้

กระต่ายทอง อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร ปากสระดา้นที่ 1 

กวา้ง 80.00 เมตร ดา้นที่ 2 กวา้ง 120.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร กน้สระ

ดา้นที่ 1 กวา้ง 64.00 เมตร ดา้นที่ 2 กวา้ง 104.00 เมตร ยาว 184.00 เมตร

 ความลกึเฉลีย่ 3.15 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 11,593 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 500,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองส่งน า้เพือ่การเกษตร หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแม่

แตง อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร ช่วงที่ 1 ปากกวา้ง 7.00 เมตร กน้

กวา้ง 3.00 เมตร ลกึ 3.00 เมตร ยาว 1.100 กโิลเมตร ช่วงที่ 2 ปากกวา้ง 

6.00 เมตร กน้กวา้ง 2.50 เมตร ลกึ 3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร 

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 6,260 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มวางท่อระบายน า้ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองส่งน า้เพือ่การเกษตร หมู่ที่ 7 ต าบลหนองแม่

แตง อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร ช่วงที่ 1 ปากกวา้ง 7.00 เมตร กน้

กวา้ง 3.00 เมตร ลกึ 3.00 เมตร ยาว 570.00 เมตร ช่วงที่ 2 ปากกวา้ง 7.00

 เมตร กน้กวา้ง 3.00 เมตร ลกึ 3.00 เมตร ยาว 520.00 เมตร ช่วงที่ 3 

ปากกวา้ง 7.00 เมตร กน้กวา้ง 3.00 เมตร ลกึ 3.00 เมตร ยาว 410.00 

เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 4,169 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มวางท่อระบาย แห่ง 1 177,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองส่งน า้เพือ่การเกษตร หมู่ที่ 10 ต าบลหนอง

แม่แตง อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร ช่วงที่ 1 ปากกวา้ง 7.00 เมตร 

กน้กวา้ง 2.50 เมตร ลกึ 2.50 เมตร ยาว 600.00 เมตร ช่วงที่ 2 ปากกวา้ง 

6.00 เมตร กน้กวา้ง 2.50 เมตร ลกึ 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร 

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 4,527 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มวางท่อระบายน า้ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองส่งน า้เพือ่การเกษตร หมู่ที่ 11 ต าบลหนอง

แม่แตง อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร ปากกวา้ง 6.00 เมตร กน้กวา้ง 

2.00 เมตร ลกึ 3.00 เมตร ยาว 1.000 กโิลเมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่

 2,640 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มวางท่อระบายน า้คอนกรีตไม่เสริมเหลก็ แห่ง 1 114,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองล ามะนงั หมู่ที่ 3 ต าบลหนองหลวง อ าเภอ

ลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร ปากกวา้ง 39.00 เมตร ลกึ 5.00 เมตร กน้

กวา้ง 20.00 เมตร ยาว 1.260 กโิลเมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 98,910 แห่ง 1 3,540,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบระบายน า้ ท่อลอดเหลีย่มจดุนานายศิลา อภิ

วงษ ์หมู่ที่ 5 ต าบลหนิดาต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร ขนาด 

2.10 x 2.10 x 6.00 เมตร พรอ้มลงลูกรงัเรียบคนัคลอง แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุแกม้ลงิ หมู่ที่ 6 ต าบลหนิดาต อ าเภอปางศิลาทอง 

จงัหวดัก าแพงเพชร ปากกวา้ง 40.00 เมตร ลกึ 5.00 เมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ 

120.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 9,480 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 5 ต าบลเพชรชมภู 

อ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร สนัฝายยาว 11.00 เมตร สูง 1.50 แห่ง 1 391,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุแกม้ลงิไร่นายมงักร หมู่ที่ 6 ต าบลเพชรชมภู อ าเภอ

โกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร กวา้ง 30.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลกึ 

6.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 13,025 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 447,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่ม หมู่ที่ 7 ต าบลเพชรชมภู อ าเภอ

โกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร ขนาด 2.10 x 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร 

และขดุลอกคลองกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 540.00 เมตร ลกึ 2.50 เมตร 

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 3,375 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองส่งน า้ (สาย สปก.) บา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 4 

ต าบลคณฑ ีอ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร กวา้งเฉลีย่ 6.00 

เมตร ลกึเฉลีย่ 2.00 เมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ 2.200 กโิลเมตร ปริมตรดนิขดุ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองส่งน า้ (เลยีบถนน 4012) บา้นหนอง

ปลอ้งทองพฒันา หมู่ที่ 9 ต าบลคณฑ ีอ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั

ก าแพงเพชร ปากกวา้งเฉลีย่ 6.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 2.50 เมตร ยาวไม่นอ้ย

กวา่ 2.900 กโิลเมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 6,525 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระหลวง หมู่ที่ 15 ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวร

ลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร กวา้ง 104.10 เมตร ลกึ 8.00 เมตร ยาว 

129.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 26,941 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,365,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: ขดุลอกแกม้ลงิบา้นวงัตะลอ่ม หมู่ที่ 6 ต าบลวงัยาง 

อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ปากกวา้งเฉลีย่ 33.85 เมตร ยาว 

350.00 เมตร ลกึจากระดบัถนน 5.54 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองส่งน า้ บา้นวงัจ าปาทอง หมู่ที่ 10 ต าบล

คลองพไิกร อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร ปากกวา้ง 100.00 

เมตร กน้กวา้งเฉลีย่ 86.00 เมตร ยาว 620.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 3.50 เมตร 

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 28,830 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,044,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองส่งน า้ หมู่ที่ 7 ต าบลไทรงาม อ าเภอไทรงาม 

จงัหวดัก าแพงเพชร ปากกวา้ง 12.00 เมตร กน้กวา้ง 2.00 เมตร ลกึ 3.00 

เมตร ยาว 1.350 กโิลเมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 8,100 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 298,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองส่งน า้ หมู่ที่ 8 ต าบลไทรงาม อ าเภอไทรงาม 

จงัหวดัก าแพงเพชร ปากกวา้ง 6.00 เมตร กน้กวา้ง 2.00 เมตร ลกึ 3.50 

เมตร ยาว 930.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 4,882.50 ลูกบาศก์

เมตร พรอ้มวางท่อคอนกรีตเสริมเหลก็ แห่ง 1 226,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หลงัที่ประทบัทรงงานโครงการบา้นเลก็

ในป่าใหญ่ หมู่ที่ 8 ต าบลหนิดาต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร  

กวา้ง 40.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลกึ 5.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ย แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองไสไ้ก่ หมู่ที่ 10 ต าบลหนิดาต อ าเภอปาง

ศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร ปากกวา้ง 2.00 เมตร ลกึ 2.00 เมตร ยาวไม่

นอ้ยกวา่ 950.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 3,467 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองวงัชมพู หมู่ที่ 2 ต าบลลานดอกไมต้ก อ าเภอ

โกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร ขนาดกวา้งเฉลีย่ 8.00 - 10.00 เมตร ลกึ

เฉลีย่ 3.50 เมตร ยาว 500.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 4,250 แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคลองส่งน า้ หมู่ที่ 9 ต าบลลานดอกไมต้ก อ าเภอ

โกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร ขนาดกวา้งเฉลีย่ 2.00 - 3.20 เมตร ลกึ

เฉลีย่ 0.50 - 0.80 เมตร ยาว 800.00 เมตร แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตร/อปุโภคบริโภคหมู่ที่ 9 

ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง แห่ง 2 600,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองสายไปนาปู่อาจ หมู่ที่ 4 ต าบลเทพนคร 

อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ปากกวา้งเฉลีย่ 5.00 เมตร กน้

กวา้งเฉลีย่ 1.50 เมตร ลกึเฉลีย่ 3.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 

4,615 ลูกบาศกเ์มตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ 1.900 กโิลเมตร แห่ง 1 231,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองสายหมอืง 9 (ไปฟารม์หม)ู หมู่ที่ 9 ต าบล

เทพนคร อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ปากกวา้งเฉลีย่ 5.00 

เมตร กน้กวา้งเฉลีย่ 1.50 เมตร ลกึเฉลีย่ 3.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ย

กวา่ 9,710 ลูกบาศกเ์มตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ 4.700 กโิลเมตร แห่ง 1 487,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระหลวงหลงัวดัทรพัยเ์จริญ หมู่ที่ 17 ต าบลปาง

มะค่า อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร กวา้ง 76.60,123.90 เมตร

 ยาว 133.50,140.10 เมตร ลกึ 6.70 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 

26,965 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,366,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองระหารทราย หมู่ที่ 8 ต าบลวงับวั อ าเภอ

คลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ปากกวา้งเฉลีย่ 17.00 เมตร กน้กวา้งเฉลีย่ 

12.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ย แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองอ่าง(ต่อจากเดมิ) หมู่ที่ 11 ต าบลวงัไทร 

อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ปากกวา้งเฉลีย่ 15.00 เมตร กน้กวา้ง

เฉลีย่ 7.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 3.00 เมตร ยาว 440.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุ

ไม่นอ้ยกวา่ 11,840 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 500,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลอง บา้นปลกัมะหวา้ หมู่ที่ 8 ต าบลพราน

กระต่าย อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร ปากกวา้งเฉลีย่ 12.00 

เมตร ความยาว 1.300 กโิลเมตร กน้กวา้งเฉลีย่ 3.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 3.00 

เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 13,377 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองส่งน า้ หมู่ที่ 10 ต าบลไทรงาม อ าเภอไทรงาม

 จงัหวดัก าแพงเพชร ปากกวา้ง 6.00 เมตร กน้กวา้ง 2.00 เมตร ลกึ 3.00 

เมตร ยาว 2.495 กโิลเมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 8,108.75 ลูกบาศก์ แห่ง 1 298,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งดาดคอนกรีตคลองส่งน า้เพือ่การเกษตร สายสาม

แยกนานายทองใสย ์เจริญชยั หมู่ที่ 10 ต าบลพานทอง อ าเภอไทรงาม 

จงัหวดัก าแพงเพชร กวา้ง 9.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลกึ 3.00 เมตร แห่ง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ล  าคลองหนองหนิ บา้นหนองหนิ จดุที่

นาของนายพมิล ขนัอาสา หมู่ที่ 6 ต าบลหนิดาต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดั

ก าแพงเพชร กวา้ง 20.00 เมตร สนัฝายสูง 2.00 เมตร ผนงัขา้งสูง 3.50 

เมตร พรอ้มขดุลอกคลอง ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 6,530 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,031,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้เพือ่การเกษตร หมู่ที่ 14 ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอ

โกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร ปากกวา้ง 79.00 x 79.00 เมตร กน้กวา้ง 

64.00 x 64.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 5.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองสายเหมอืง 4 หมู่ที่ 15 ต าบลเทพนคร 

อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ปากกวา้งเฉลีย่ 5.00 เมตร กน้

กวา้งเฉลีย่ 1.50 เมตร ลกึเฉลีย่ 3.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 

8,785 ลูกบาศกเ์มตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ 3.300 กโิลเมตร แห่ง 1 439,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองคลองบางทวน หมู่ที่ 10 ต าบลลานดอกไม ้

อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ปากกวา้ง 15.00 เมตร กน้กวา้ง

 3.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 3.00 เมตร ยาว 1.550 กโิลเมตร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองวงัพลบั ลงคลองวงัยาง บา้นคลองม่วง หมู่ที่

 16 ต าบลวงัแขม อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร กวา้ง 6.50 เมตร ลกึ

 3.00 เมตร ยาว 2.000 กโิลเมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 13,729 แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองหวัววั ลงคลองวงัพลบั หมู่ที่ 9 ต าบลวงัแขม

 อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ปากกวา้ง 7.00 เมตร ลกึ 3.00 เมตร

 ยาว 1.800 กโิลเมตร หรือมปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 13,500 ลูกบาศก์ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองชะนาว บา้นหนองตากลา้ หมู่ที่ 2 ต าบลถ า้

กระต่ายทอง อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร ช่วงที่ 1 ปากกวา้ง

เฉลีย่ 16.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร กน้กวา้งเฉลีย่ 5.00 เมตร ความลกึ

เฉลีย่ 4.50 เมตร ช่วงที่ 2 ปากกวา้งเฉลีย่ 14.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร 

กน้กวา้งเฉลีย่ 5.00 เมตร ความลกึเฉลีย่ 4.50 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ย

กวา่ 8,925 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มวางท่อคอนกรีตเสริมเหลก็ แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่มบริเวณสระประมง หมู่ที่ 7 ต าบล

หนองไมก้อง อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร แห่ง 1 1,110,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งดาดคอนกรีตคลองส่งน า้เพือ่การเกษตร หมู่ที่ 1 

ต าบลพานทอง อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร ปากกวา้ง 2.50 เมตร 

กน้กวา้ง 0.50 เมตร ยาว 960.00 เมตร ลกึ 1.50 เมตร หนา 0.07 เมตร 

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,400 ตารางเมตร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองขลงุ หมู่ที่ 6 ต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลา

ทอง จงัหวดัก าแพงเพชร ปากกวา้ง 25.00 เมตร กน้กวา้ง 18.00 เมตร ลกึ

เฉลีย่ 3.50 เมตร ยาว 450.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 13,782 แห่ง 1 497,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ มข.2527 หมู่ที่ 2 ต าบลปางตาไว 

อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร สนัฝายสูง 1.50 เมตร ผนงัขา้งสูง 

3.00 เมตร กวา้ง 13.00 เมตร พรอ้มขดุลอกหนา้ฝายปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ย แห่ง 1 498,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองคะยาง หมู่ที่ 15 ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมั

พนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร ปากกวา้ง 8.00 เมตร กน้กวา้ง 2.00 เมตร ลกึ

เฉลีย่ 4.00 เมตร ยาว 2.600 กโิลเมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 31,980 แห่ง 1 1,227,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองลานหนิ หมู่ที่ 5 ต าบลลานดอกไม ้อ าเภอ

เมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ปากกวา้ง 16.00 เมตร กน้กวา้ง 6.00 

เมตร ลกึเฉลีย่ 3.00 เมตร ยาว 1.300 กโิลเมตร หรือมปีริมาตรดนิขดุไม่

นอ้ยกวา่ 14,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็น า้บา้นสนัติสุข (สระหลวง) บา้นสนัติสุข 

หมู่ที่ 4 ต าบลคลองแม่ลาย อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร 

ปากกวา้ง 92.60 เมตร ปากยาว 147.00 เมตร กน้กวา้ง 77.80 เมตร กน้ยาว

 132.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 3.70 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 44,180 แห่ง 1 1,656,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งดาดคอนกรีตคลองส่งน า้เพือ่การเกษตร สายขา้ง

อนามยับ่อแกว้ หมู่ที่ 5 ต าบลพานทอง อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร 

ปากกวา้ง 9.00 เมตร กน้กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 246.00 เมตร ลกึ 3.00 แห่ง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งดาดคอนกรีตคลองส่งน า้เพือ่การเกษตรสายบา้น

นา หมู่ที่ 5 ต าบลพานทอง อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร ขนาด

ปากกวา้ง 9.00 เมตร กน้กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 246.00 เมตร ลกึ 3.00 แห่ง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งดาดคอนกรีตคลองส่งน า้เพือ่การเกษตรสาย

ประตูน า้สุขสวสัดิ์ หมู่ที่ 8 ต าบลพานทอง อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร

 ปากกวา้ง 9.00 เมตร กน้กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 246.00 เมตร ลกึ 3.00 แห่ง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองแกม้ลงิโพธิ์ทอง หมู่ที่ 4 ต าบลโพธิ์ทอง 

อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร  กวา้งเฉลีย่ 50.00,98.00 เมตร กน้

กวา้งเฉลีย่ 1.00 เมตร ยาว 126.00,156.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 5.00 เมตร 

(รวมความลกึเดมิ) ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 39,300 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุสระแกม้ลงิล  าคลองขลงุ หมู่ที่ 4 ต าบลหนิดาต อ าเภอ

ปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร กวา้ง 40.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร ลกึ 

2.50 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 5,250 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 497,000                      

รายการระดบัที1่: พฒันาแหลง่น า้เพือ่การเกษตรขดุลอกสระสาธารณะ  หมู่ที่

 25 ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร ปากกวา้ง 102.00

 x 86.00 เมตร กน้ 89.00 x 73.00 เมตร ลกึ 4.50 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่

นอ้ยกวา่ 8,769.38 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 683,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองส่งน า้ (สายคลองอรุณ) บา้นเกาะสงา่ หมู่ที่ 1

 ต าบลคณฑ ีอ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ปากกวา้งเฉลีย่ 

8.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 3.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 4,950 ลูกบาศก์

เมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ 2.200 กโิลเมตร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายแบบ มข.2527 สายคลองอา้ยเจก็ หมู่ที่ 7 

ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร สนัฝายสูง 2.00 

เมตร ผนงัขา้งสูง 3.50 เมตร กวา้ง 20.00 เมตร แห่ง 1 839,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองแม่กระชยั หมู่ที่ 4 ต าบลท่าพทุรา อ าเภอ

คลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร แบ่งเป็น 4 ช่วงตามแบบที่ก าหนด กวา้งเฉลีย่

 15.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 4.00 เมตร ยาวรวม 350.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุ

ไม่นอ้ยกวา่ 10,580 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองสม้ บา้นปางสามคัคี หมู่ที่ 16 ต าบลโพธิ์ทอง

 อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร กวา้งเฉลีย่ 20.00 เมตร กน้กวา้ง

เฉลีย่ 2.50 เมตร ยาว 800.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 5.00 เมตร (รวมความลกึ

เดมิ) ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 13,200 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 494,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองวงัชะโอน หมู่ที่ 7 ต าบลวงัชะโอน อ าเภอบงึ

สามคัคี จงัหวดัก าแพงเพชร กวา้ง 20.00 - 30.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร 

ลกึ 2.50 - 4.00 เมตร หรือมปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 32,490 ลูกบาศก์ แห่ง 1 1,300,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระน า้/ขยายสระน า้สาธารณประโยชน ์หมู่ที่ 9 

ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร ขนาดปากกวา้งเฉลีย่ 

65.00 เมตร  ยาว 130.00 เมตร กน้กวา้งเฉลีย่ 55.00 เมตร  ยาว 120.00 แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองสายเหมอืง 5 หมู่ที่ 15 ต าบลเทพนคร 

อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร  ปากกวา้งเฉลีย่ 5.00 เมตร 

กน้กวา้งเฉลีย่ 1.50 เมตร ลกึเฉลีย่ 3.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 

9,213 ลูกบาศกเ์มตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ 3.300 กโิลเมตร แห่ง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระหลวง หมู่ที่ 15 ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวร

ลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร กวา้ง 44.30,55.60 เมตร ยาว 141.60,147.00 

เมตร ลกึ 6.20 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 10,818 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 548,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองสเีสยีดบา้นรอ้ยไร่ หมู่ที่ 8 ต าบลคลองขลงุ 

อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร  ปากกวา้งเฉลีย่ 20.00 เมตร กน้กวา้ง

เฉลีย่ 12.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 4.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุ

ไม่นอ้ยกวา่ 13,440 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ล  าคลองปางมะนาว หมู่ที่ 11 ต าบลหนิ

ดาต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร กวา้ง 20.00 เมตร สนัฝายสูง 

2.00 เมตร ผนงัขา้งสูง 3.50 เมตร แห่ง 1 1,031,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 2 ต าบลลานดอกไม ้

อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร ปากกวา้ง 16.00 เมตร กน้กวา้ง

 3.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 3.00 เมตร ยาว 1.450 กโิลเมตร ปริมาตรดนิขดุไม่

นอ้ยกวา่ 13,700 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 ต าบลหนิดาต อ าเภอปางศิลาทอง

 จงัหวดัก าแพงเพชร ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 6 น้ิว ความลกึ 120.00 เมตร

 พรอ้มปัม๊ดูดน า้ลกึขนาดมอเตอร ์3 แรงมา้และอปุกรณ์ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ มข.2527 หมู่ที่ 6 ต าบลปางตาไว 

อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร สนัฝายสูง 1.50 เมตร ผนงัขา้งสูง 

3.00 เมตร กวา้ง 13.00 เมตร พรอ้มขดุลอกหนา้ฝาย ปริมาตรดนิขดุไม่ แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองขนตาด หมู่ที่ 3 ต าบลท่ามะเขอื อ าเภอ

คลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร ปากกวา้งเฉลีย่ 2.00 - 23.00 เมตร ลกึ 3.50

 - 4.00 เมตร ยาว 960.00 เมตร และก่อสรา้งฝายดนิพรอ้มวางท่อคอนกรีต

เสริมเหลก็ จ านวน 3 จดุ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 21,854 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 2,190,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายชะลอน า้  บริเวณ (นายระเบยีบ มุ่นทุน,นาย

เถงิ ตะ๊มา) หมู่ที่ 1 ต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร 

กวา้ง 12.00 เมตร สูง 2.00 เมตร แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายคอนกรีตเสริมเหลก็ (บริเวณไร่ นายบุญเลศิ 

พมิพเ์สน) หมู่ที่ 1 ต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร 

กวา้ง 12.00 เมตร สูง 2.00 เมตร แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองวงัผึ้ง - พงษส์กั - ชยัมงคล หมู่ที่ 9,11 

ต าบลวงัชะโอน อ าเภอบงึสามคัคี จงัหวดัก าแพงเพชร ปากวา้ง 10.00 - 

12.00 เมตร ยาว 3.800 กโิลเมตร ลกึ 2.50 - 4.00 เมตร หรือมปีริมาตรดนิ

ขดุไม่นอ้ยกวา่ 29,480 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,700,000                    

เพิม่ผลผลติดา้นการเกษตร 3,867,300                 

งบด าเนินงาน 3,867,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,867,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 129,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 827,100                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 827,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 326,400                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

รายการระดบัที2่: ค่าเอกสารการจดัประชมุสมันา 0 166,400                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าป้ายบรรยาย 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 118,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,465,400                    

ส่งเสริมและพฒันาการผลติกลว้ยไขก่ าแพงเพชร 744,000                   

งบด าเนินงาน 744,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 744,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 7,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 15,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 361,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 360,000                      

พฒันานวตักรรมการผลติ 552,800                   

งบด าเนินงาน 65,300                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 65,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 10,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 52,500                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 52,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

งบลงทนุ 487,500                   

ครุภณัฑ์ 487,500                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 487,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์เทคโนโลยพีลงังานทดแทนบ่อหมกักา๊ซชวีภาพ

จากมูลสตัว ์แบบ PVC จงัหวดัก าแพงเพชร ชดุ 65 487,500                      

เพิม่ขดีความสามารถทางการตลาด 6,090,100                 

งบด าเนินงาน 6,090,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,090,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 14,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 15,100                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 15,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,293,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าเอกสารการจดัประชมุสมันา 0 3,500                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบบรรจภุณัฑ์ 0 250,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังาน 0 3,040,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 2,061,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 2,061,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 106,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 100,000                      

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 16,265,900                

ปรบัปรุงและพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่ว 8,281,900                 

งบด าเนินงาน 113,900                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 113,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 113,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติสือ่ 0 113,900                      

งบลงทนุ 8,168,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,168,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01620000 จงัหวดัก าแพงเพชร

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,168,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย อทุยานแห่งชาติคลอง

วงัเจา้ หมู่ที่ 22 ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 1 4,370,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงก่อสรา้งหอ้งน า้-หอ้งสุขา อทุยานแห่งชาติคลอง

ลาน หมู่ที่ 2 ต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 1 1,208,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและก่อสรา้งรา้นคา้ - รา้นอาหาร อทุยานแห่งชาติ

คลองลาน หมู่ที่ 16 ต าบลคลองน า้ไหล อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร หลงั 2 2,290,000                    

รายการระดบัที1่: ป้ายบอกทางประชาสมัพนัธแ์หลง่ท่องเที่ยวในอทุยานฯ 

หมู่ที่ 22 ต าบลโกสมัพ ีอ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร แห่ง 24 300,000                      

พฒันาสภาพแวดลอ้ม และสิ่งอ านวยความสะดวกดา้นการทอ่งเทีย่ว 7,984,000                 

งบลงทนุ 7,984,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,984,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,984,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายคลองมดแดง - วุง้กะสงั  

หมู่ที่ 3 ต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร  กวา้ง 5.00 

เมตร ยาว 2.744 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มวางท่อระบายน า้ สายทาง 1 7,984,000                    


