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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 3,051,260,434            

จงัหวดัชยันาท 3,051,260,434            

ส านักนายกรฐัมนตรี 204,800                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

กระทรวงการคลงั 1,288,000                 

กรมบญัชกีลาง 1,288,000                 

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 1,288,000                 

การบริหารและก ากบัดูแลดา้นรายจ่ายภาครฐั 1,288,000                 

การปรบัภาวะการคลงัใหเ้ขา้สู่สมดุล 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ส านกังานคลงัจงัหวดัชยันาท  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดั คนั 1 1,288,000                    

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา 10,707,000                

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 243,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 79,100                     

นโยบาย แผน และงานดา้นการทอ่งเทีย่ว 79,100                     

พฒันาแผนแมบ่ท แผนปฏบิตักิาร ระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและเครือขา่ย 79,100                     

งบลงทนุ 79,100                     

ครุภณัฑ์ 79,100                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 79,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน    ต าบล

เขาท่าพระ อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า (18 หนา้/

นาท)ี ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 2,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ต าบลเขาท่าพระ 

อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 5 12,500                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 163,900                   

นโยบาย แผน และงานดา้นการกฬีา 163,900                   

จดัท า ส่งเสริมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรด์า้นการกฬีาสู่การปฏบิตั ิและตดิตาม

ประเมนิผล 163,900                   

งบลงทนุ 163,900                   

ครุภณัฑ์ 163,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

03180000 จงัหวดัชยันาท
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 30 

แผ่นต่อนาท ีต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 43,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล  ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ตวั 1 13,600                        

กรมพลศึกษา 10,464,000                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 10,464,000                

โครงการส่งเสริมและพฒันาการกฬีา นนัทนาการ และวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 10,464,000                

ส่งเสริมและสนบัสนุนการออกก าลงักาย กฬีา นนัทนาการ และวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 10,464,000                

งบลงทนุ 10,464,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,464,000                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,464,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งสนามกฬีาอ าเภอ จงัหวดัชยันาท อ าเภอ แห่ง 1 10,464,000                   

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 611,500                   

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 611,500                   

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                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 45,300                     

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 45,300                     

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 45,300                     

งบลงทนุ 45,300                     

ครุภณัฑ์ 45,300                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัชยันาท  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั

ชยันาท  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 30,300                        
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 682,691,600               

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 322,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 322,100                   

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 322,100                   

การบูรณาการงานในส่วนภูมภิาค 67,000                     

งบลงทนุ 67,000                     

ครุภณัฑ์ 67,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 67,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้แบบหอยโขง่ มอเตอรไ์ฟฟ้า สูบน า้ได ้1,500 

ลติรต่อนาท ีต าบลบางหลวง   อ าเภอสรรพยา   จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ปัม๊น า้บาดาล ซบัเมอรส์ ขนาด 3 H.P. 220 V. ต าบลบาง

หลวง   อ าเภอสรรพยา   จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 47,000                        

การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 255,100                   

งบลงทนุ 255,100                   

ครุภณัฑ์ 255,100                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 255,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมปฏบิตัิการฯ และชดุโปรแกรม

จดัการส านกังานฯ  ต าบลบางหลวง   อ าเภอสรรพยา   จงัหวดัชยันาท ชดุ 6 220,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า แบบ 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี  ต าบลบางหลวง   อ าเภอสรรพยา   เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer)  ต าบลบางหลวง   อ าเภอสรรพยา   จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 4,300                         

กรมชลประทาน 655,310,800              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 102,750,000              

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 102,750,000              

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 102,750,000              

งบลงทนุ 102,750,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 102,750,000                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 102,750,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางบริเวณคนัคลองชยันาท-อยธุยา ฝัง่

ซา้ย ต าบลตลกุ อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ระยะทาง 1.000 กม. รายการ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางบริเวณคนัคลองส่งน า้ 2 ซา้ย ฝัง่ซา้ย

 ต าบลหาดอาษา อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ระยะทาง 8.950 กม. รายการ 0 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมผวิทางจราจรภายในโครงการฯ เจา้พระยา ต าบล

บางหลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ระยะทาง 5.150 กม. รายการ 0 13,800,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลอง 2 ซา้ย และถนนภายในหวังาน

โครงการฯ ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ระยะทาง 1.308 รายการ 0 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคนัคลองชยันาท-อยธุยา ฝัง่ซา้ย ต าบลโพ

นางด าออก อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ระยะทาง 9.165 กม. รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมเสน้ทางล าเลยีงวชัพชื ต าบลบางหลวง อ าเภอ

สรรพยา จงัหวดัชยันาท  ระยะทาง 1.500 กม. รายการ 0 3,750,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 522,311,700              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 396,083,300              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 396,083,300              

งบลงทนุ 396,083,300              
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 396,083,300                 

ค่าส ารวจออกแบบ 23,211,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษา ส ารวจ ออกแบบ งานชลประทาน ส านกังาน

ชลประทานที่ 12 จงัหวดัชยันาท รายการ 0 14,666,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจคุณภาพน า้และปริมาณน า้ในอ่างและในล าน า้ รายการ 0 587,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าส ารวจตะกอน คุณภาพน า้ และปริมาณน า้ในอ่าง

เกบ็น า้และในล าน า้ ศูนยอ์ทุกวทิยาชลประทานภาคกลาง จงัหวดัชยันาท รายการ 0 472,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าส ารวจคุณภาพน า้แม่น า้เจา้พระยา ศูนยอ์ทุกวทิยา

ชลประทานภาคกลาง จงัหวดัชยันาท รายการ 0 115,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าด าเนินการสถานีอทุกวทิยา รายการ 0 7,957,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าด าเนินการสถานีอทุกวทิยาชลประทาน ศูนยอ์ทุก

วทิยาชลประทานภาคกลาง จงัหวดัชยันาท รายการ 0 7,243,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท าขอ้มูลสารสนเทศอทุกวทิยาชลประทาน ศูนย์

อทุกวทิยาชลประทานภาคกลาง จงัหวดัชยันาท รายการ 0 714,900                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 334,871,500                 

รายการระดบัที1่: โรงสูบน า้ท่าฉนวน ต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย ์ รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ 1 ขวาพลเทพ พรอ้มอาคาร

ประกอบ(  ช่วงที่ 3 ) ต าบลหนองนอ้ย อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ 2 ขวา - 1 ขวา บรมธาตุ  (ช่วงที่

 1) ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท รายการ 0 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงปตร.ปลายคลองระบาย INTERCEPTOR 

DRAIN ต าบลหนองแซง อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท รายการ 0 32,000,000                   

รายการระดบัที1่: ดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ 1 ขวา - 1 ขวา บรมธาตุ  (ช่วงที่

 1) ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท รายการ 0 22,912,000                   

รายการระดบัที1่: ดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ 1 ซา้ย - 2 ซา้ย  บรมธาตุ  

(ช่วงที่ 2)  .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบรมธาตุ ต าบลหว้ยกรดพฒันา 

อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ 6ขวา-1ขวา บรมธาตุ โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาบรมธาตุ ต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท รายการ 0 34,500,000                   

รายการระดบัที1่: ดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ 3 ซา้ยระหาน พรอ้มอาคาร

ประกอบ ( ช่วงที่ 1 ) ต าบลนางลอื อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดัชยันาท รายการ 1 94,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 12,000,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 1ซา้ย 2ขวา พรอ้มอาคารประกอบ

 (package)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามโนรมย ์ต าบลวดัโคก 

อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท รายการ 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 86,877,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษามโนรมย ์ต าบลวดัโคก อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องสูบน า้.สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษามโนรมย ์ต าบลวดัโคก อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคาร.สถานีสูบน า้ปากคลอง 3 ขวา  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามโนรมย ์ต าบลอู่ตะเภา อ าเภอมโนรมย ์ รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นและบานระบายน า้ในคลองระบาย

น า้ โครงการฯมโนรมย ์ โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามโนรมย ์ต าบลวดั

โคก อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม Transition ปตร.มโนรมย ์ โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษามโนรมย ์ต าบลวดัโคก อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท รายการ 1 2,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตน.มโนรมย ์ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษามโนรมย ์ต าบลวดัโคก อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท รายการ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นและบานระบายน า้ในเขตฝ่ายส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาที่ 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามโนรมย ์ต าบลวดั

โคก อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบแพร่กระจายน า้ในเขตคลองส่งน า้ 3ขวา 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามโนรมย ์ต าบลเสอืโฮก อ าเภอเมอืงชยันาท รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม หนิเรียงหนา้-ทา้ย ปตร.มโนรมย ์ โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษามโนรมย ์ต าบลวดัโคก อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมแผ่นดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ 1-ซา้ยบา้น

เหลก็ กม.0+000-2+000  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามโนรมย ์ต าบล

ท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ MC-P2  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษามโนรมย ์ต าบลวดัโคก อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท รายการ 1 580,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดนิ slide ภายในหวังาน โครงการฯ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามโนรมย ์ต าบลวดัโคก อ าเภอมโนรมย ์ รายการ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 2ขวา  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษามโนรมย ์ต าบลหางน า้สาคร อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท รายการ 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียง ปตร.ปากคลองชยันาท-อยธุยา  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืง รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาคลองชยันาท-อยธุยา ฝัง่ซา้ย 

กม.3+000  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบลตลกุ อ าเภอ รายการ 1 280,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาคลองชยันาท-อยธุยา ฝัง่ซา้ย 

กม.9+300  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบลหาดอาษา 

อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท รายการ 1 280,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปลายคลองคลอง 2 ซา้ย  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบลเขาแกว้ อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท รายการ 1 340,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายในเขตฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบลบา้นกลว้ย 

อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท รายการ 1 100,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาคลองชยันาท-อยธุยา ฝัง่ซา้ย 

กม.11+270  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบลหาดอาษา 

อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท รายการ 1 280,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาคลองชยันาท-อยธุยา ฝัง่ซา้ย 

กม.11+600  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบลหาดอาษา 

อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท รายการ 1 280,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้ คลองระบาย 1 ขวา ชยันาท-ป่า

สกั 2 กม.6+600 ฝัง่ขวา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบล

โพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท รายการ 1 340,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้ คลองระบาย 1 ขวา ชยันาท-ป่า

สกั 2 กม.6+500 ฝัง่ซา้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบล

เขาแกว้ อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท รายการ 1 340,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมรอกนัวชัพชืปากคลองชยันาท-อยธุยา  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืง รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้เขือ่นเจา้พระยา จ านวน 4 บาน

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเจา้พระยา ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา

 จงัหวดัชยันาท รายการ 1 7,200,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารประกอบคลองส่งน า้ 1 ซา้ย - 1 ซา้ย 

จ านวน 12 แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร ต าบลโพงาม 

อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท รายการ 1 816,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน ตามขอ้เสนอ

เกษตรกรผูใ้ชน้ า้ชลประทาน  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์

ต าบลสามงา่มท่าโบสถ ์อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมแผ่นดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ 2 ซา้ย ม.-อ.  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ต าบลหนัคา อ าเภอหนัคา จงัหวดั รายการ 1 495,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมแผ่นดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ 2 ซา้ย 1 ม.-อ. 

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ต าบลหนัคา อ าเภอหนัคา จงัหวดั รายการ 1 515,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลอง ร.2ข มะขามเฒ่า (เป็นช่วงๆ)  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ต าบลบา้นเชีย่น อ าเภอหนัคา รายการ 1 475,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้ เครื่องกวา้นบานระบาย ใน

เขตฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 2  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์

ต าบลบา้นเชีย่น อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท รายการ 1 505,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดถนน คลองส่งน า้ 1 ขวา กม.4+500  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ต าบลสามงา่มท่าโบสถ ์อ าเภอหนั รายการ 1 445,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดถนนคนักนัน า้ กม.2+000  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ต าบลบา้นเชีย่น อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท รายการ 1 535,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดถนนคนัคลอง 3 ซา้ย ม.-อ. กม.

5+200  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ต าบลบา้นเชีย่น อ าเภอ รายการ 1 505,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องก าจดัวชัพชื ปตร.ท่าโบสถ ์ โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ต าบลสามงา่มท่าโบสถ ์อ าเภอหนัคา รายการ 1 1,065,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนคลองส่งน า้ 1 ขวา  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ต าบลสามงา่มท่าโบสถ ์อ าเภอหนัคา รายการ 1 455,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนคลองส่งน า้ 2 ซา้ย ม.-อ.  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ต าบลหนัคา อ าเภอหนัคา จงัหวดั รายการ 1 445,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนคลองส่งน า้ 2 ซา้ย 1 ม.-อ.  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ต าบลหนัคา อ าเภอหนัคา จงัหวดั รายการ 1 435,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนคลองส่งน า้ 4 ซา้ย ม.-อ.  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ต าบลบา้นเชีย่น อ าเภอหนัคา รายการ 1 445,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นา ในเขตฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 2  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ต าบลบา้นเชีย่น รายการ 1 535,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมแผ่นดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ 4 ซา้ย ม.-อ. 

จ.ชยันาท  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ต าบลบา้นเชีย่น อ าเภอ

หนัคา จงัหวดัชยันาท รายการ 1 465,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมแผ่นดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ 1 ขวา  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ต าบลสามงา่มท่าโบสถ ์อ าเภอหนั รายการ 1 485,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน ตามขอ้เสนอ

เกษตรกรผูใ้ชน้ า้ชลประทาน  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบรมธาตุ 

ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายท่อส่งน า้เขา้นา เขต

ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบรมธาตุ 

ต าบลเที่ยงแท ้อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้พรอ้มระบบส่งน า้เกษตรกร

แปลงใหญ่วดัพระแกว้ คลองส่งน า้ 1 ซา้ย-1 ขวา ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบรมธาตุ ต าบลแพรกศรี รายการ 1 2,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงและหนิเรียงยาแนวหนา้ท่อส่งน า้เขา้

ล  าธรรมชาติ คลองส่งน า้ 1 ขวา ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 4  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาบรมธาตุ ต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดั รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้ 1 ขวา 1 ซา้ย  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบรมธาตุ ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีตระบบส่งน า้คลอง 1 ซา้ย-1 ขวา 

เกษตรแปลงใหญ่วดัพระแกว้ ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 3  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาบรมธาตุ ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดั รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีตทา้ยท่อส่งน า้เขา้นา คลอง 6 ขวา

 - 1 ขวา ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 4  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

บรมธาตุ ต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท รายการ 1 2,300,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบรมธาตุ ต าบลหว้ยกรด

พฒันา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท รายการ 1 2,100,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.ถ า้เขป้้องกนัอทุกภยัแม่น า้ท่าจนีและ

อ าเภอเมอืงหนัคา คลองระบายใหญ่สุพรรณ 1 ช่วง กม. 26+000 ฝ่ายส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาที่ 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบรมธาตุ ต าบลวงัไก่

เถือ่น อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท รายการ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 2  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบรมธาตุ ต าบลสรรพยา รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้และระบบระบายน า้คลอง

ระบายใหญ่สุพรรณ 1 ป้องกนัอทุกภยัพื้นที่เกษตรกรรม(พื้นที่ลุม่ต า่) 

ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบรมธาตุ 

ต าบลวงัไก่เถือ่น อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท รายการ 1 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอสะพาน คสล. คลองส่งน า้ 6 ขวา - 1 ขวา 

ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 4  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบรมธาตุ 

ต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายเขตฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษา ที่ 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบรมธาตุ ต าบลแพรกศรี

ราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิ คลองส่งน า้ 2ซา้ย และ

คลองส่งน า้ 1ซา้ย 2ซา้ย ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 1  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาบรมธาตุ ต าบลหว้ยกรด อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบระบายน า้ฟ้ืนฟูอทุกภยัพื้นที่เกษตรแปลง

ใหญ่วดัพระแกว้ คลองระบาย 4 ซา้ย-สุพรรณ 2 ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบรมธาตุ ต าบลบางขดุ รายการ 1 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.กลางคลองส่งน า้ 1 ขวา ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 4  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบรมธาตุ ต าบลดงคอน 

อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารระบายน า้ปลายคลองระบายน า้ ฝ่ายส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาที่ 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบรมธาตุ ต าบลหว้ย

กรดพฒันา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท รายการ 1 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นา ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 1  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบรมธาตุ ต าบลเที่ยงแท ้อ าเภอสรรคบุรี รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้พรอ้มระบบส่งน า้เกษตรแปลง

ใหญ่วดัก าแพง คลองส่งน า้ 3 ขวา-1 ขวา ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 3  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบรมธาตุ ต าบลวงัไก่เถือ่น อ าเภอหนัคา รายการ 1 1,400,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน ตามขอ้เสนอ

เกษตรกรผูใ้ชน้ า้ชลประทาน  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพลเทพ 

ต าบลหาดท่าเสา อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงคนัคลองลาว  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพลเทพ ต าบลหาดท่าเสา อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมรอป้องกนัวชัพชืหนา้ประตูน า้พลเทพ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพลเทพ ต าบลหาดท่าเสา อ าเภอเมอืงชยันาท รายการ 1 1,050,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงทา้ย ปตร.ปากคลอง ม.-อ.  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาพลเทพ ต าบลมะขามเฒ่า อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดั รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปลายคลอง ร.3 ข.สุพรรณ1  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาพลเทพ ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดั รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงทา้ยประตูเรือพลเทพ  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาพลเทพ ต าบลหาดท่าเสา อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดั รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปลายคลอง 3 ซา้ยระหาน  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาพลเทพ ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดั รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมติดต ัง้รอป้องกนัวชัพชืปากคลองส่งน า้ มะขาม

เฒ่า-กระเสยีว  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพลเทพ ต าบลมะขามเฒ่า 

อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท รายการ 1 1,050,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้คนัคลองระบาย 1 ขวามะขาม

เฒ่า  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพลเทพ ต าบลหว้ยงู อ าเภอหนัคา รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปลายคลอง ร.1ซ.-1ข. สุพรรณ 1  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพลเทพ ต าบลท่าชยั อ าเภอเมอืงชยันาท รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมติดต ัง้เครื่องกวา้นบานระบายท่อลอดคนัก ัน้น า้

เลก็ 2 แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพลเทพ ต าบลท่าชยั อ าเภอ

เมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงปลายคลอง ร.1 ข. สุพรรณ 1  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพลเทพ ต าบลท่าชยั อ าเภอเมอืงชยันาท รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบานระบายคลองส่งน า้ มะขามเฒ่า-อู่ทอง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพลเทพ ต าบลมะขามเฒ่า อ าเภอวดัสงิห ์ รายการ 1 1,050,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน ตามขอ้เสนอ

เกษตรกรผูใ้ชน้ า้ชลประทาน โครงการชลประทานชยันาท ต าบลหนองแซง

 อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้สายใหญ่และ

สายซอยในเขต โครงการชลประทานชยันาท ต าบลหนองบวั อ าเภอวดั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ โครงการ

ชลประทานชยันาท ต าบลหนองนอ้ย อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท รายการ 1 3,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองระบาย Huai Tanoad Drain ฝัง่

ซา้ย โครงการชลประทานชยันาท ต าบลหนองแซง อ าเภอหนัคา จงัหวดั รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สายซอย โครงการชลประทาน

ชยันาท ต าบลหนองบวั อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท รายการ 1 3,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายกระทง  โครงการชลประทานชยันาท 

ต าบลหนองบวั อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเสาระดบัสถานีอทุกวทิยาชลประทาน .ศูนย์

อทุกวทิยาชลประทานภาคกลาง ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดั รายการ 1 936,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหน่วยส ารวจอทุกวทิยาชลประทาน .ศูนยอ์ทุก

วทิยาชลประทานภาคกลาง ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง รายการ 1 5,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง คลองระบายน า้

สายใหญ่ D.02  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามโนรมย ์ต าบลคุง้ส าเภา 

อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท รายการ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 6,914,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองส่งน า้ธรร

มามูล โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามโนรมย ์ต าบลธรรมามูล อ าเภอ

เมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองส่งน า้

บา้นกล า  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามโนรมย ์ต าบลธรรมามูล อ าเภอ

เมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบายน า้ 

1ซา้ย ชยันาท-ป่าสกั 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามโนรมย ์ต าบลเขา

ท่าพระ อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบายน า้

สายใหญ่เลยีบฝัง่ซา้ยคลองอนุศาสนนัทน ์ โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

มโนรมย ์ต าบลเสอืโฮก อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบาย 1

ซา้ย แม่น า้นอ้ย 2  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบรมธาตุ  จงัหวดัชยันาท รายการ 1 890,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบาย

ใหญ่ แม่น า้นอ้ย 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบรมธาตุ ต าบลบาง

หลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท รายการ 1 1,124,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองรอบเขา

สรรพยา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบรมธาตุ ต าบลสรรพยา อ าเภอ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเองคลองส่งน า้ 3 

ซา้ยระหาน  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพลเทพ ต าบลแพรกศรีราชา 

อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 4,574,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองส่งน า้ 1 ขวา - 1

 ซา้ย - 2 ซา้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบรมธาตุ ต าบลหว้ยกรด 

อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท รายการ 0 1,700,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา ล  าบางบุ่ง  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาบรมธาตุ ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จงัหวดั รายการ 0 1,750,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบาย 3 ซา้ย 

สุพรรณฯ 2  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบรมธาตุ ต าบลดงคอน 

อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท รายการ 0 1,124,000                    

ค่าปรบัปรุงโครงการ 38,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ 2 ซา้ย พรอ้มอาคาร

ประกอบ ระยะที่ 2  ต าบลหาดอาษา อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท รายการ 0 38,000,000                   

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 96,228,400                

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 14,500,000                

งบลงทนุ 14,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,500,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 14,500,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 14,500,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายบา้นบุ่งฝางพรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลกะบกเตี้ย 

อ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท รายการ 0 14,500,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 81,728,400                

งบลงทนุ 81,728,400                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 81,728,400                   

ค่าที่ดนิ 11,728,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ รายการ 0 7,224,500                    

รายการระดบัที1่: ค่ารงัวดัและออกหนงัสอืส าคญัที่หลวง ส านกังาน

ชลประทานที่ 12 จงัหวดัชยันาท รายการ 0 4,503,900                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 70,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบระบายน า้ โครงการอ่างเกบ็น า้หว้ยหนองโรง ต าบล

กะบกเตี้ย อ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท รายการ 0 70,000,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 30,000,000                

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัก ัน้น า้เลก็ช่วงวดัหวัยาง-วดัโรงชา้ง กม.

3+000-กม.3+200 ต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท 0 30,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 30,249,100                

การจดัการน า้ชลประทาน 30,249,100                

การจดัการงานชลประทาน 30,249,100                

งบลงทนุ 30,249,100                

ครุภณัฑ์ 2,289,000                    

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 2,289,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่เครื่องจกัรเครื่องมอืดา้นบ ารุงรกัษา ส านกังาน

ชลประทานที่ 12 ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท 5 คนั รายการ 0 2,289,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,960,100                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 2,250,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ต าบลสามงา่มท่าโบสถ ์อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท รายการ 0 750,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาบรมธาตุ ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท รายการ 0 1,500,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,032,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบโทรมาตร รายการ 0 1,032,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาสถานีโทรมาตรขนาดเลก็ ศูนยอ์ทุกวทิยา

ชลประทานภาคกลาง ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท รายการ 0 1,032,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 24,678,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 19,381,100                   

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

มโนรมย ์ต าบลวดัโคก อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท รายการ 0 363,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษามโนรมย ์ต าบลวดัโคก อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท รายการ 0 650,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษามโนรมย ์ต าบลวดัโคก อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท รายการ 0 1,356,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ในเขต.โครงการ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษามโนรมย ์ต าบลวดัโคก อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท รายการ 0 1,492,000                    
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รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้ ในเขตจงัหวดัชยันาท .โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบลตลกุ อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท รายการ 0 439,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน โครงการและบริเวณหวังานฝ่ายส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาที่ 2 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพลเทพ ต าบลหาดท่า

เสา อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท รายการ 0 304,200                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่และคลองส่งน า้สายซอย

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพลเทพ ต าบลหาดท่าเสา อ าเภอเมอืง รายการ 0 982,300                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน จ านวน 2 แห่ง (เขตจงัหวดัชยันาท)  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ต าบลสามงา่มท่าโบสถ ์อ าเภอหนั

คา จงัหวดัชยันาท รายการ 0 522,100                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย จ านวน 10 สาย (เขต

จงัหวดัชยันาท) .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ต าบลหนัคา 

อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท รายการ 0 452,100                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบรม

ธาตุ ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท รายการ 0 642,400                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาบรมธาตุ ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท รายการ 0 1,543,400                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาบรมธาตุ ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท รายการ 0 1,496,300                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานโครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

เจา้พระยา ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท รายการ 0 1,430,100                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน โครงการชลประทานชยันาท ต าบล

หนองบวั อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท รายการ 0 186,100                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ .โครงการชลประทาน

ชยันาท ต าบลหนองบวั อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท รายการ 0 520,300                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย จ านวน 21 สาย .

โครงการชลประทานชยันาท ต าบลหนองบวั อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท รายการ 0 560,800                      

รายการระดบัที2่: บริหารจดัการน า้ ส านกังานชลประทานที่ 12 ต าบลบาง

หลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพลเทพ 

ต าบลหาดท่าเสา อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท รายการ 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ในเขต.โครงการ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ต าบลสามงา่มท่าโบสถ ์อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท รายการ 0 974,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบรมธาตุ

 ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท รายการ 0 2,060,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

เจา้พระยา ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท รายการ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้.โครงการชลประทาน .โครงการ

ชลประทานชยันาท ต าบลหนองบวั อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท รายการ 0 1,207,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 5,297,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืในคลองส่งน า้ในเขต.โครงการฯ .โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษามโนรมย ์ต าบลวดัโคก อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท รายการ 0 375,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองระบายน า้ ในเขตฝ่ายส่งน า้ที่ 1 .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามโนรมย ์ต าบลหางน า้สาคร อ าเภอมโนรมย์ รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองชยันาท-อยธุยา กม.15+000 ถงึ กม.

26+610 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบลหาดอาษา อ าเภอ

สรรพยา จงัหวดัชยันาท รายการ 0 332,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยเครื่องจกัร ในเขตโครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพลเทพ ต าบลหาดท่าเสา อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท รายการ 0 300,000                      
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รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยเครื่องจกัร คลองระบายเขตจงัหวดั

ชยันาท .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ต าบลบา้นเชีย่น อ าเภอ รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืเขตจงัหวดัชยันาท .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาบรมธาตุ ต าบลสรรพยา อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท รายการ 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืแม่น า้นอ้ย โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

บรมธาตุ ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท รายการ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยเครื่องจกัร คลองระบาย 2 ขวา แม่น า้

นอ้ย 2 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร ต าบลโพงาม อ าเภอสรรค รายการ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืหนา้บานระบายเขือ่นเจา้พระยา .โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาเจา้พระยา ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดั รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองระบายน า้พื้นที่ โครงการชลประทาน

ชยันาท ต าบลมะขามเฒ่า อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท รายการ 0 500,000                      

กรมปศุสตัว ์ 880,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 880,000                   

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 880,000                   

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นการปศุสตัว ์ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดั คนั 1 848,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 32,000                     

งบลงทนุ 32,000                     

ครุภณัฑ์ 32,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน ต าบล

บา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 14,127,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 650,000                   

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 650,000                   

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 650,000                   

งบลงทนุ 650,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 650,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 650,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัชยันาท ไร่ 900 650,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 5,794,000                 

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 5,794,000                 

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 5,709,000                 

งบลงทนุ 5,709,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,709,000                    
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,709,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัชยันาท กลา้ 2300000 3,795,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัชยันาท กลา้ 700000 714,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 2900 1,200,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 85,000                     

งบลงทนุ 85,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 85,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 85,000                        

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัชยันาท ไร่ 50 85,000                        

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 7,683,000                 

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 3,560,000                 

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 3,560,000                 

งบลงทนุ 3,560,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,560,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,560,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเนินขาม อ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสุขเดอืนหา้ อ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัหมนั อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท บ่อ 16 284,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองขุน่ อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุจอก อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสะพานหนิ อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองมะโมง อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเด่นใหญ่ อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไพรนกยูง อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท บ่อ 18 320,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองแซง อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นเชีย่น อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลอู่ตะเภา อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท บ่อ 4 71,200                        

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 4,123,000                 

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 4,123,000                 

งบลงทนุ 4,123,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,123,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 4,123,000                    
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รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ บา้นสุขเดอืนหา้ หมู่ 6 ต าบลสุขเดอืนหา้ 

อ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 4,123,000                    

กรมวชิาการเกษตร 6,339,100                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 6,238,800                 

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 2,144,800                 

ยกระดบัคุณภาพสนิคา้เกษตรสู่มาตรฐาน 2,144,800                 

งบลงทนุ 2,144,800                 

ครุภณัฑ์ 2,144,800                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,144,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องยอ่ยตวัอยา่งชนิด 40 หลมุ ต าบลบางหลวง อ าเภอ

สรรพยา จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 810,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบดตวัอยา่งปุ๋ ยเคม ีต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา

 จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 530,000                      

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ควบคุมอณุหภูม ิต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา 

จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มอณุหภูมติ า่ ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดั ตู ้ 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมสารความเร็วสูง ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพ

ยา จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 139,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมสาร ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดั เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: หมอ้น่ึงควบคุมแรงดนัระบบไฟฟ้า ต าบลบางหลวง อ าเภอ

สรรพยา จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 235,400                      

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 4,094,000                 

ผลติพนัธุส์บัปะรดคุณภาพดี 4,094,000                 

งบลงทนุ 4,094,000                 

ครุภณัฑ์ 294,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 294,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บความรอ้นไฟฟ้า (Oven) ต าบลบางหลวง อ าเภอ

สรรพยา จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 84,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสุ่มตวัอยา่ง ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดั ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความชื้นภาคสนาม ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพ

ยา จงัหวดัชยันาท เครื่อง 2 130,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,800,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเกบ็เมลด็พนัธุพ์รอ้มระบบปรบัอณุหภูมแิละ

ความชื้น ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท หลงั 1 3,800,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 100,300                   

งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 100,300                   

วจิยัและพฒันา 100,300                   

งบลงทนุ 100,300                   

ครุภณัฑ์ 100,300                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 100,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซลีสุญญากาศ ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา เครื่อง 1 46,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความหวานแบบส่องดว้ยตา ต าบลบางหลวง 

อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท เครื่อง 3 36,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซลีสายพานต่อเน่ือง ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา

 จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 18,200                        
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กรมส่งเสริมการเกษตร 5,147,800                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 5,147,800                 

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 5,147,800                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 5,147,800                 

งบลงทนุ 5,147,800                 

ครุภณัฑ์ 745,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 745,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานวจิยั ศูนยส่์งเสริม

เทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารกัขาพชื จงัหวดัชยันาท ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอ

เมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 3 ตา พรอ้มชดุถา่ยภาพระบบ

ดจิติอล ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารกัขาพชื จงัหวดัชยันาท 

ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท กลอ้ง 1 245,000                      

รายการระดบัที1่: ตูค้วบคุมอณุหภูม ิ(Incubator) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 240 

ลติร ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารกัขาพชื จงัหวดัชยันาท 

ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ตู ้ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้น่ึงฆ่าเชื้อจลุนิทรียด์ว้ยแรงดนัไอน า้ (Autoclave) 

แบบไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 80 ลติร ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตร

ดา้นอารกัขาพชื จงัหวดัชยันาท ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดั เครื่อง 1 315,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,402,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,288,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งส านกังานเกษตรอ าเภอ ส านกังานเกษตรอ าเภอ

หนองมะโมง ต าบลหนองมะโมง อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 4,288,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 114,800                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ คสล. ส านกังานเกษตรอ าเภอสรรพยา ต าบล

สรรพยา อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 114,800                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 391,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 391,200                   

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 391,200                   

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 315,200                   

งบลงทนุ 315,200                   

ครุภณัฑ์ 227,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 197,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วนชนิด ต ัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 20,000 บทียูี ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั

ชยันาท ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท เครื่อง 4 122,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วนชนิด ต ัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั

ชยันาท ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วนชนิด ต ัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 32,000 บทียูี ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั

ชยันาท ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 42,300                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 30,300                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 13 จงัหวดัชยันาท 

ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 30,300                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 87,800                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 87,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงจอดรถยนต ์ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีาร

สหกรณ์ที่ 13 จงัหวดัชยันาท ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 87,800                        

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 76,000                     

งบลงทนุ 76,000                     

ครุภณัฑ์ 76,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 76,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 13 จงัหวดั

ชยันาท ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัชยันาท ต าบลบางหลวง 

อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน ศูนย์

ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 14 จงัหวดัชยันาท ต าบลบางหลวง อ าเภอ

สรรพยา จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัชยันาท ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดั ชดุ 1 16,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 73,600                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 73,600                     

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 73,600                     

จดัทีด่นิ 73,600                     

งบลงทนุ 73,600                     

ครุภณัฑ์ 73,600                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 73,600                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัชยันาท  ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัชยันาท  ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอ

เมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัชยันาท  ต าบล

เขาท่าพระ อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 2 44,000                        

ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 100,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 100,000                   

บริหารจดัการดา้นเศรษฐกจิการเกษตร 100,000                   

ด าเนินงานบริหารจดัการดา้นเศรษฐกจิการเกษตรระดบัภูมภิาค 100,000                   

งบลงทนุ 100,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 100,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 100,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมร ัว้ลวดหนามรอบบริเวณส านกังาน 

ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตรที่ 7  ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

กระทรวงคมนาคม 652,084,200               

กรมการขนส่งทางบก 2,321,800                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 951,100                   

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 951,100                   

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 951,100                   

งบลงทนุ 951,100                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 951,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 951,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงที่ท  าการสิง่ก่อสรา้งประกอบและอืน่ๆ ส านกังาน

ขนส่งจงัหวดัชยันาท ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมอืง จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 951,100                      

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 านกังานขนส่งจงัหวดัชยันาท ต าบลเขาท่า

พระ อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 227,095,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 60,000,000                

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 25,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางด าออก - ท่าฉนวน จ. กม. 2.87 25,000,000                   

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 20,000,000                

ปรบัปรุงทางหลวงผา่นยา่นชมุชน 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3010 ตอน สรรพยา - สรรคบุรี แห่ง 1 20,000,000                   

โครงการปรบัปรุงการแบง่ทศิทางการจราจรเพือ่ความปลอดภยั 15,000,000                

ปรบัปรุงการแบง่ทศิทางการจราจรเพือ่ความปลอดภยั 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ดอนรงันก - หางน า้หนอง

แขม จ. ชยันาท แห่ง 1 15,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 162,745,000              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 140,580,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 136,880,000              
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งบลงทนุ 136,880,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 136,880,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 136,880,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงชยันาท กม. 678 44,130,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน ปากน า้ - โรงพยาบาล

สรรคบุรี - ชยันาท จ.ชยันาท แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ดอนรงันก - หางน า้หนองแขม

 และ ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางด าออก - ท่าฉนวน จ.ชยันาท แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3183 ตอน แยกไปเขือ่นเจา้พระยา - 

คลองมอญ ตอน 2 จ.ชยันาท แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3211 ตอน ทางเขา้หนัคา - กะบกเตี้ย

 ตอน 2 จ.ชยันาท แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ดอนรงันก - หางน า้หนองแขม

 ตอน 1 จ.ชยันาท แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 311 ตอน บา้นมา้ - ชยันาท จ.ชยันาท แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3183 ตอน แยกไปเขือ่นเจา้พระยา - 

คลองมอญ ตอน 1 จ.ชยันาท แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3184 ตอน ดงคอน - ปากน า้ จ. แห่ง 1 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอน คุง้ส าเภา - ไร่พฒันา จ. แห่ง 1 13,750,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางด าออก - ท่าฉนวน 

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

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 3,700,000                 

งบลงทนุ 3,700,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,700,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัสรรพยา (ขาเขา้) จ. แห่ง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบ WIM สถานีตรวจสอบน า้หนกัสรรพ

ยา (ขาเขา้) จ.ชยันาท แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

สรรพยา (ขาเขา้) จ.ชยันาท แห่ง 1 300,000                      

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 22,165,000                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 22,165,000                

งบลงทนุ 22,165,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,165,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 22,165,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 311 ตอน บา้นมา้ - ชยันาท ตอน

 2 จ. ชยันาท แห่ง 1 1,822,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3183 ตอน แยกไปเขือ่น

เจา้พระยา - คลองมอญ จ. ชยันาท แห่ง 1 3,635,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางด าออก - ท่า

ฉนวน จ. ชยันาท แห่ง 1 1,487,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3211 ตอน ทางเขา้หนัคา - กะบก

เตี้ย ตอน 1 จ. ชยันาท แห่ง 1 1,275,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3212 ตอน คุง้ส าเภา - ไร่พฒันา 

ตอน 2 จ. ชยันาท แห่ง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3212 ตอน คุง้ส าเภา - ไร่พฒันา 

ตอน 1 จ. ชยันาท แห่ง 1 3,870,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3212 ตอน คุง้ส าเภา - ไร่พฒันา 

ตอน 3 จ. ชยันาท แห่ง 1 3,380,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3213 ตอน วดัสงิห ์- บา้นโคก 

ตอน 2 จ. ชยันาท แห่ง 1 1,114,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3251 ตอน สรรคบุรี - คูพฒันา แห่ง 1 1,984,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี - 

ชยันาท ตอน 2 จ. ชยันาท แห่ง 1 1,618,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 4,350,000                 

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 422,667,400              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 167,335,800              

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 150,937,800              

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 150,937,800              

งบลงทนุ 150,937,800              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 150,937,800                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 150,937,800                 

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มแม่น า้เจา้พระยา อ.มโนรมย ์จ.ชยันาท ม. 890 119,539,000                 

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองอนุศาสนนนัท ์อ.เมอืง จ.ชยันาท ม. 92 13,340,800                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มแม่น า้ท่าจนี อ.เมอืง จ.ชยันาท ม. 90 14,978,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มแม่น า้นอ้ย อ.สรรคบุรี จ.ชยันาท ม. 68 3,080,000                    

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 10,398,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 10,398,000                

งบลงทนุ 10,398,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,398,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 10,398,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มแม่น า้ท่าจนี อ.เมอืง จ.ชยันาท กม. 1.015 10,398,000                   

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 6,000,000                 

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 6,000,000                 

งบลงทนุ 6,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ชน.4052 แยก

ทางหลวงหมายเลข 3183 - แยกทางหลวงหมายเลข 340 อ.หนัคา จ.ชยันาท แห่ง 1 6,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 30,030,000                

โครงการพฒันาและส่งเสริมการเกษตร 30,030,000                

พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางในการเขา้ถงึแหลง่ผลติเพือ่ส่งเสริมและพฒันาดา้น

อตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ 30,030,000                

งบลงทนุ 30,030,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,030,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 30,030,000                   



20 / 89

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03180000 จงัหวดัชยันาท

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชน.1015 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 

แยกทางหลวงหมายเลข 1 อ.เมอืง, มโนรมย ์จ.ชยันาท กม. 3 12,630,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชน.4052 แยกทางหลวงหมายเลข 

3183 - แยกทางหลวงหมายเลข 340 (ช่วงหนัคา) อ.เมอืง, หนัคา, เดมิบาง กม. 3 17,400,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 188,376,600              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 29,372,400                

ยกระดบัมาตรฐานทาง 26,088,000                

งบลงทนุ 26,088,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,088,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 26,088,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.ชน.5016 - วดัหนองบวั อ.หนัคา จ. กม. 4.92 26,088,000                   

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 3,284,400                 

งบลงทนุ 3,284,400                 

ครุภณัฑ์ 1,708,800                    

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) แขวงทางหลวงชนบทชยันาท ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,638,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัคุณภาพการสะทอ้นแสงของเสน้จราจร 

(Retroreflectometer for Traffic Marking : Qd & RL) แขวงทางหลวง

ชนบทชยันาท เครื่อง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีต Compression Test

 Set แขวงทางหลวงชนบทชยันาท เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 108 ลติร แขวงทาง

หลวงชนบทชยันาท เครื่อง 1 138,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,575,600                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,575,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ หมวดบ ารุงทาง

หลวงชนบทหนัคา แขวงทางหลวงชนบทชยันาท แห่ง 1 1,575,600                    

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 146,881,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 146,881,000              

งบลงทนุ 146,881,000              

ครุภณัฑ์ 2,102,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,102,000                    

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

ดบัเบิ้ลแค็บ แขวงทางหลวงชนบทชยันาท คนั 1 814,000                      

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

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 144,779,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 144,779,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง ชน.001 สะพานสามงา่ม - ท่าโบสถ ์อ.หนัคา จ. แห่ง 1 748,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง ชน.004 สะพานท่าแกว้ อ.หนัคา จ.ชยันาท แห่ง 1 1,611,000                    



21 / 89

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03180000 จงัหวดัชยันาท

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชน.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 

แยกทางหลวงหมายเลข 3212 อ.เมอืง, มโนรมย ์จ.ชยันาท แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชน.1021 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 

แยกทางหลวงชนบท ชน.4023 อ.เมอืง จ.ชยันาท แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชน.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 

3213 - แยกทางหลวงชนบท ชน.4009 อ.วดัสงิห,์ หนองมะโมง จ.ชยันาท แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชน.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 

3183 - เทศบาลโพนางด า อ.สรรพยา, สรรคบุรี จ.ชยันาท แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชน.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 

3213 - แยกทางหลวงชนบท ชน.4010 อ.หนองมะโมง จ.ชยันาท แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชน.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 

3212 - บา้นหวัหวา้ อ.มโนรมย ์จ.ชยันาท แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชน.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 

3183 - แยกทางหลวงชนบท ชน.5043 อ.เมอืง จ.ชยันาท แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชน.4054 แยกทางหลวงหมายเลข 

3183 - แยกทางหลวงหมายเลข 3496 อ.หนัคา, เดมิบางนางบวช จ.ชยันาท แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชน.5016 เทศบาลต าบลวดัสงิห ์- บา้น

น า้พ ุอ.วดัสงิห,์ หนัคา, หนองมะโมง จ.ชยันาท แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชน.1012 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 

แยกทางหลวงชนบท ชน.1002 อ.เมอืง จ.ชยันาท แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชน.2007 แยกทางหลวงหมายเลข 32 -

 วดัหนองกระทุ่ม อ.มโนรมย ์จ.ชยันาท แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชน.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 

3211 - แยกทางหลวงชนบท ชน.4013 อ.หนัคา, เนินขาม จ.ชยันาท แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชน.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 

3009 - แยกทางหลวงชนบท ชน.5016 อ.หนัคา, เนินขาม จ.ชยันาท แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทชยันาท กม. 650 30,120,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 12,123,200                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 11,076,300                

งบลงทนุ 11,076,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,076,300                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 11,076,300                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 1,413,800                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชน.4056 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3251 - บา้นยางนอน อ.สรรคบุรี จ.ชยันาท แห่ง 2 1,780,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชน.1021 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1 - แยกทางหลวงชนบท ชน.4023 อ.เมอืง จ.ชยันาท แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชน.4062 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3244 - บา้นหนองม่วง อ.มโนรมย ์จ.ชยันาท แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชน.4006 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3213 - บา้นกดุจอก อ.วดัสงิห,์ หนองมะโมง จ.ชยันาท แห่ง 1 1,965,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชน.4052 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3183 - แยกทางหลวงหมายเลข 340 อ.เมอืง, หนัคา, เดมิ

บางนางบวช จ.ชยันาท แห่ง 2 2,317,500                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    
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รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทชยันาท แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 36,925,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 31,925,000                

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 31,925,000                

งบลงทนุ 31,925,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,925,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 31,925,000                   

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชน.

1015 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - แยกทางหลวงหมายเลข 1 อ.เมอืง, แห่ง 2 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชน.

3018 แยกทางหลวงหมายเลข 311 - อนิทรบ์ุรี (ตอนชยันาท) อ.สรรพยา จ. แห่ง 3 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชน.

4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3244 - บา้นหวัรอ อ.เมอืง จ.ชยันาท แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชน.

4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3213 - บา้นกดุจอก อ.วดัสงิห,์ หนองมะโมง แห่ง 2 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชน.

4010 แยกทางหลวงหมายเลข 3213 - แยกทางหลวงชนบท อน.3033 อ.

หนองมะโมง จ.ชยันาท แห่ง 2 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชน.

4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3211 - แยกทางหลวงชนบท ชน.5016 อ.หนั แห่ง 2 3,950,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชน.

4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3212 - บา้นหวัหวา้ อ.มโนรมย ์จ.ชยันาท แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชน.

4056 แยกทางหลวงหมายเลข 3251 - บา้นยางนอน อ.สรรคบุรี จ.ชยันาท แห่ง 1 1,975,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชน.

5028 แยกทางหลวงชนบท ชน.5016 - บา้นวงัหมนั อ.วดัสงิห ์จ.ชยันาท แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชน.

5063 เชือ่มถนน อบจ.ชน.2003 - บา้นหวัยาง อ.มโนรมย ์จ.ชยันาท แห่ง 1 2,000,000                    

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 5,000,000                 

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 5,000,000                 

งบลงทนุ 5,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชน.

3044 แยกทางหลวงหมายเลข 340 - บา้นปากน า้ อ.หนัคา จ.ชยันาท แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชน.

4025 แยกทางหลวงหมายเลข 3211 - แยกทางหลวงชนบท ชน.4013 อ.เนิน แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชน.

4049 แยกทางหลวงหมายเลข 3211 - แยกทางหลวงชนบท ชน.4025 อ.เนิน แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชน.

4055 แยกทางหลวงหมายเลข 3009 - เทศบาลต าบลสามงา่มท่าโบสถ ์อ.หนั แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชน.

4056 แยกทางหลวงหมายเลข 3251 - บา้นยางนอน อ.สรรคบุรี จ.ชยันาท แห่ง 1 1,000,000                    

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 120,301,200               

กรมทรพัยากรน า้ 104,500,000              

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 104,500,000              
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โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 104,500,000              

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 104,500,000              

งบลงทนุ 104,500,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 104,500,000                 

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 104,500,000                 

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หว้ยร่องลวก-ดงปอ  หมู่ที่ 5,6  

ต าบลเนินขาม  อ าเภอเนินขาม  จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ล  าหว้ยหนองก่อ  หมู่ที่ 2,4,5,8  

ต าบลสุขเดอืนหา้  อ าเภอเนินขาม  จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ล  าหว้ยทราย-บงึตะพาบ  หมู่ที่ 

9,12,3,5  ต าบลบา้นเชีย่น  อ าเภอหนัคา  จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หว้ยสาธารณะล าหว้ยโตนด  บา้น

หนองมณฑล หมู่ที่ 12  ต าบลไพรนกยูง  อ าเภอหนัคา  จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้บงึกฑุล ี หมู่ที่ 3  ต าบลคุง้ส าเภา  

อ าเภอมโนรมย ์ จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้บงึสวดมนต ์ช่วง 2  หมู่ที่ 9-2  

ต าบลชยันาท  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ดงสม้จนี  หมู่ที่ 3  ต าบลวงัหมนั  

อ าเภอวดัสงิห ์ จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้คลองหว้ยคต-วงัหมนั  หมู่ที่ 5-4  

ต าบลวงัหมนั  อ าเภอวดัสงิห ์ จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 18,000,000                   

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 14,330,200                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 14,330,200                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 2,949,000                 

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 โรงเรียนวดัสกณุาราม (ประสทิธิ์

ชยัประชาสรรค)์ หมู่ที่ 1 ต าบลบางขดุ อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นหนองต่อ หมู่ที่ 6 

ต าบลหนัคา อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนวดัพรหมวหิาร หมู่ที่ 1 

ต าบลไพรนกยูง อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 983,000                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 10,901,200                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 667,600                   

งบลงทนุ 667,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 667,600                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 667,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นวดัท่าไม ้ หมู่ที่ 4 ต าบล

ท่าชยั อ าเภอเมอืง จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 333,800                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโพธิ์เจริญ  หมู่ที่ 10 

ต าบลท่าชยั อ าเภอเมอืง จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบเทอรไ์บน์ 2,682,400                 

งบลงทนุ 2,682,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,682,400                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,682,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นวงัไผ่ กลุม่ 1 หมู่ที่ 2 ต าบล

ชยันาท อ าเภอเมอืง จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นวดัท่าไม ้กลุม่ 2 หมู่ที่ 4 

ต าบลท่าชยั อ าเภอเมอืง จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นเที่ยงธรรม กลุม่ 2 หมู่ที่ 9 

ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืง จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นโพธิ์เจริญ กลุม่ 2 หมู่ที่ 10 

ต าบลท่าชยั อ าเภอเมอืง จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นหนองตาด า กลุม่ 1 หมู่ที่ 6

 ต าบลท่าชยั อ าเภอเมอืง จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นหนองจอก กลุม่ 2 หมู่ที่ 6 

ต าบลนางลอื อ าเภอเมอืง จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นหนองตาด า กลุม่ 2 หมู่ที่ 6

 ต าบลท่าชยั อ าเภอเมอืง จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นดงไรย ์ หมู่ที่ 4 ต าบลบ่อแร่

 อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 335,300                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 7,551,200                 

งบลงทนุ 7,551,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,551,200                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 7,551,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองตาด า  หมู่ที่ 6 ต าบลท่าชยั 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองจอก  หมู่ที่ 6 ต าบลนางลอื 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นเที่ยงธรรม  หมู่ที่ 9 ต าบลชยันาท 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นวงัไผ่  หมู่ที่ 2 ต าบลชยันาท อ าเภอ แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 480,000                   

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 480,000                   
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งบลงทนุ 480,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 480,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 480,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นวดัราษฎรบู์รณะ หมู่ที่ 6 ต าบลสรรพยา อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นวงัไผ่  หมู่ที่ 2 ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืง จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 240,000                      

กรมป่าไม ้ 1,471,000                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 414,000                   

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 414,000                   

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 414,000                   

งบอดุหนุน 70,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 1 70,000                        

งบรายจ่ายอื่น 344,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัชยันาท หมู่บา้น 12 144,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัชยันาท หมู่บา้น 10 200,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,057,000                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 1,057,000                 

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 1,057,000                 

งบลงทนุ 1,057,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,057,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,057,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัชยันาท ไร่ 3 1,500                         

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัชยันาท กลา้ 37000 281,200                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัชยันาท กลา้ 267000 774,300                      

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 848,000                   

ส านกังานสถติแิหง่ชาติ 848,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 848,000                   

ขอ้มลูสถติิ 848,000                   

จดัท าขอ้มลูสถติดิว้ยวธิสี  ารวจ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสถติิจงัหวดัชยันาท  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดั คนั 1 848,000                      

กระทรวงมหาดไทย 886,250,600               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 6,337,500                 

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 218,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 218,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 218,000                   
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งบรายจ่ายอื่น 218,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 218,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 5,279,500                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 5,279,500                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 1,779,500                 

งบลงทนุ 1,779,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,779,500                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,779,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดั

ชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 1,779,500                    

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 6,943,700                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 6,943,700                 

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 6,943,700                 

การบริหารงานอ าเภอ 6,943,700                 

งบลงทนุ 6,943,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,943,700                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,840,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 178,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 262,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงจอดรถบา้นพกัขา้ราชการ  อ าเภอเนินขาม 

จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 332,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารกองรอ้ย อส.อ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 459,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัปลดัจงัหวดั ที่ท  าการปกครองจงัหวดั 

จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 339,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ที่วา่การอ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 690,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 788,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 394,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 1,957,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 351,300                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,103,400                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานหนา้บา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอเนินขาม จงัหวดั แห่ง 1 337,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานหลงัที่วา่การอ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนทางเขา้บา้นพกัขา้ราชการ  อ าเภอเนินขาม 

จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 114,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 156,400                      

กรมทีด่นิ 5,597,400                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 5,597,400                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 5,597,400                 

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 805,600                   

งบลงทนุ 805,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 805,600                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 805,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งหอ้งน า้ประชาชนและหอ้งน า้คนพกิาร   ต าบล

มะขามเฒ่า อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 530,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่พกัประชาชนพรอ้มส่วนประกอบ   ต าบลหนั

คา อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 212,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งทางลาดคนพกิาร   ต าบลมะขามเฒ่า อ าเภอวดั

สงิห ์จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 63,600                        

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 4,791,800                 

งบลงทนุ 4,791,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,791,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,791,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ    

ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 4,410,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   

ต าบลมะขามเฒ่า อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 381,000                      

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 14,089,000                

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                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03180000 จงัหวดัชยันาท

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดเครื่องจกัรกลขนาดใหญ่ ศูนยป้์องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั เขต 16  ชยันาท  ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมอืงชยันาท แห่ง 1 6,500,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 5,292,000                 

มาตรการการป้องกนั และเตอืนภยัจากสาธารณภยั 5,292,000                 

เตรียมความพรอ้มในการป้องกนัสาธารณภยัทีใ่ชโ้ครงสรา้งและไมใ่ชโ้ครงสรา้ง 5,292,000                 

งบลงทนุ 5,292,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,292,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,292,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารปฏบิตัิการและสาธารณูปโภค 

 ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 5,292,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 2,297,000                 

โครงการฟ้ืนฟูบูรณะแหลง่น า้เดมิเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภยัและภยัแลง้ 2,297,000                 

ฟ้ืนฟูบูรณะแหลง่น า้เดมิเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภยัและภยัแลง้ 2,297,000                 

งบลงทนุ 2,297,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,297,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 2,297,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างกกัเกบ็น า้ (หนองโพธิ)์ หมู่ที่ 6 ต าบลสะพาน

หนิ อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท  (ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 53,287 

ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 2,297,000                    

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 498,195,400              

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 7,600,000                 

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 7,600,000                 

วางและจดัท าผงัเมอืง 7,600,000                 

งบรายจ่ายอื่น 7,600,000                 

รายการระดบัที1่: การวางและจดัท าผงัเมอืงรวม{{LF}}จงัหวดัชยันาท ผงั 1 7,600,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 490,229,400              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 283,744,800              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 283,744,800              

งบลงทนุ 283,744,800              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 283,744,800                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 283,744,800                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา ชมุชนหวัรอ เทศบาล

เมอืงชยันาท อ าเภอเมอืง จงัหวดัชยันาท ความยาว 1,099 เมตร แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ท่าจนี (ต่อเน่ืองจากเขือ่นเดมิ

ดา้นทศิใต)้ ต าบลบา้นเชีย่น อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ความยาว 864 แห่ง 1 31,143,700                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้นอ้ย (ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิบริเวณ

ทศิเหนือ) หมู่ที่ 4 บา้นท่าระบาด ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี 

จงัหวดัชยันาท ความยาว 560 เมตร แห่ง 1 22,350,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้นอ้ย หมู่ที่ 5 ต าบลโพงาม 

อ าเภอสรรคบุรี หนา้วดัธรรมมกิาวาส (สวนลงิ) จงัหวดัชยันาท ความยาว แห่ง 1 22,850,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา หมู่ที่ 11 ต าบลตลกุ 

อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ความยาว 900 เมตร แห่ง 1 29,570,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้นอ้ย หมู่ที่ 1, 2 ต าบลดอนก า 

อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท (4 จดุ) ความยาว 375 เมตร แห่ง 1 14,199,600                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา บริเวณ หมู่ที่ 2 

ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ความยาว 508 เมตร แห่ง 1 13,000,000                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03180000 จงัหวดัชยันาท

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา หมู่ที่ 1 ต าบลบาง

หลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ความยาว 947 เมตร แห่ง 1 26,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้นอ้ย หมู่ที่ 7 ต าบลโพงาม 

อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ความยาว 403 เมตร แห่ง 1 12,700,800                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา หมู่ที่ 5 ต าบลตลกุ 

อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ความยาว 270 เมตร แห่ง 1 11,430,700                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา หมู่ที่ 1 ต าบลคุง้

ส าเภา อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท ความยาว 419 เมตร แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้นอ้ย บริเวณ หมู่ที่ 4 ถงึ หมู่ที่ 3

 บา้นท่าระบาด ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ความ แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา บริเวณหนา้วดัพระ

บรมธาตุ หมู่ที่ 6 ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ความยาว แห่ง 1 11,700,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา บริเวณหนา้วดัพระ

ยาตาก หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ความ แห่ง 1 7,800,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้นอ้ย หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 2 ต าบล

แพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ความยาว 500 เมตร แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 9 

ต าบลท่าชยั อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ความยาว 500 เมตร แห่ง 1 13,000,000                   

โครงการป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 206,484,600              

ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 206,484,600              

งบลงทนุ 206,484,600              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 206,484,600                 

ค่าควบคุมงาน 7,420,000                    

รายการระดบัที1่: ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนโพ

นางด าตก ระยะที่ 3 อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 3,780,000                    

รายการระดบัที1่: ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนสรรพ

ยา ระยะที่ 3 อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 3,640,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 199,064,600                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนโพนางด าตก 

ระยะที่ 3 อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 101,387,400                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนสรรพยา ระยะที่ 3

 อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 97,677,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 366,000                   

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 366,000                   

บริการดา้นช่าง 366,000                   

งบลงทนุ 366,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 366,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 366,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและก่อสรา้งอาคารส านกังาน และโรงเกบ็พสัดุ

 บา้นพกัขา้ราชการ โรงจอดรถ ก่อสรา้งร ัว้ คสล.และถมดนิ ฯลฯ ของ

ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัชยันาท ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 366,000                      

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 355,087,600              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 706,400                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 706,400                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 706,400                   

งบลงทนุ 706,400                   



30 / 89

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03180000 จงัหวดัชยันาท

ครุภณัฑ์ 706,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 176,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 8 176,800                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ตู ้ 8 34,400                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ตู ้ 8 44,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

ชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ตวั 16 27,200                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท ชดุ 8 23,200                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ชดุ 16 48,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 529,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 8 529,600                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 8 176,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัชยันาท 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 8 128,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัชยันาท ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 8 72,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัชยันาท ต าบลในเมอืง ชดุ 16 60,800                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท เครื่อง 16 92,800                        

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 353,743,200              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 17,946,000                

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 17,946,000                

งบอดุหนุน 17,946,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,946,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 17,946,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 15 เมตร 

ยาว 24 เมตร หมู่ที่ 6 ต าบลเด่นใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเด่นใหญ่

 อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 171,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 26 เมตร 

ยาว 46 เมตร บา้นท่าหาด หมู่ที่ 1 ต าบลคุง้ส าเภา เทศบาลต าบลมโนรมย์

 อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 964,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 30 เมตร 

ยาว 50 เมตร  บา้นวงัน า้ขาว หมู่ที่ 3 ต าบลวงัตะเคียน เทศบาลต าบลวงั

ตะเคียน อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 2,771,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 30 เมตร 

ยาว 50 เมตร บา้นหนองตะขบ หมู่ที่ 4 ต าบลหนองมะโมง เทศบาล

ต าบลหนองมะโมง อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 2,682,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 20 เมตร 

ยาว 30 เมตร หมู่ที่ 6 ต าบลสุขเดอืนหา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสุข

เดอืนหา้ อ าเภอเนินมะขาม จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 1,616,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร บา้นคลองมะขวาด หมู่ที่ 7 ต าบลหว้ยกรด เทศบาลต าบลหว้ยกรด

 อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 2,130,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 30 เมตร 

ยาว 50 เมตร บา้นไพรนกยูง หมู่ที่ 5 ต าบลไพรนกยูง องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลไพรนกยูง อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 2,781,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 26 เมตร ยาว 46 เมตร 

บา้นวงัไผ่ หมู่ที่ 4 ต าบลชยันาท เทศบาลต าบลชยันาท อ าเภอเมอืง แห่ง 1 2,831,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 44 

เมตร หมู่ที่ 2 ต าบลโพนางด าตก เทศบาลต าบลโพธิ์พทิกัษ ์อ าเภอสรรพ แห่ง 1 2,000,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 31,683,400                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 1,972,000                 

งบอดุหนุน 1,972,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,972,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 1,972,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองสายหนองตามา ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ย

กวา่ 34,318 ลูกบาศกเ์มตร หมู่ที่ 1 - 5 ต าบลหนองขุน่  เทศบาลต าบล

หนองขุน่ อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 1,972,000                    

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 29,711,400                

งบอดุหนุน 29,711,400                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,711,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 29,711,400                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บา้นวงัไผ่ ต าบลชยันาท เทศบาลต าบลชยันาท อ าเภอ

เมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 1,598,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 3 บา้นวดัปลงั ต าบลบา้นกลว้ย เทศบาลต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอ

เมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 4,929,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 5 บา้นท่าแห ต าบลมะขามเฒ่า ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะขามเฒ่า อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 9 บา้นหนองนอ้ย ต าบลมะขามเฒ่า ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะขามเฒ่า อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดั แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

บา้นหนองกะเบยีน หมู่ที่ 2 ต าบลวงัหมนั ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้  องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัหมนั อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดั แห่ง 1 3,723,600                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บา้นวดัก าแพง หมู่ที่ 2 บา้นกลาง หมู่ที่ 5

 บา้นหวัแหลม หมู่ที่ 6 บา้นใตว้ดัราษฎร ์และหมู่ที่ 7 บา้นออ้ย ต าบล

สรรพยา เทศบาลต าบลเจา้พระยา อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 6,948,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาเทศบาล แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3,4,5 ต าบลสรรพยา เทศบาลต าบลสรรพยา อ าเภอ แห่ง 1 1,973,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บา้นคลองจนัทร ์ต าบลหว้ยงู เทศบาลต าบลหว้ยงู 

อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 2,444,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บา้นท่าแกว้ตะวนัออก ต าบลหว้ยงู เทศบาลต าบล

หว้ยงู อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 2,356,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,228,000                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,228,000                 

งบอดุหนุน 1,228,000                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,228,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 1,228,000                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองยาง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสุขเดอืนหา้ อ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกะ

บกเตี้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลกะบกเตี้ย อ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเนินขาม เทศบาลต าบลเนินขาม อ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ส่องคบ 

เทศบาลต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าชยั องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าชยั อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดันางลอื เทศบาลต าบลนางลอื อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อนุบาล

เมอืงชยันาท เทศบาลต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลธรรมามูล เทศบาลต าบลธรรมามูล อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองแค เทศบาลต าบลหนองนอ้ย อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดัวงัหมนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัหมนั อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03180000 จงัหวดัชยันาท

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

มะขามเฒ่า องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะขามเฒ่า อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลวดัสงิห ์เทศบาลต าบลวดัสงิห ์อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อารีทวี

วนาราม เทศบาลต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลดอนก า เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบางขดุ เทศบาลต าบลบางขดุ อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่าระบาด

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเที่ยงแท ้อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพ

ธาราม เทศบาลต าบลสรรคบุรี อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บางยาย

อน้ เทศบาลต าบลหว้ยกรด อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นท่ารี 

เทศบาลต าบลหว้ยกรดพฒันา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

มหาธาตุ เทศบาลต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บางไก่

เถือ่นฯ เทศบาลต าบลตลกุ อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โพ

นางด าตก เทศบาลต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบางหลวง เทศบาลต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลสรรพยา เทศบาลต าบลสรรพยา อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหาดอาษา เทศบาลต าบลหาดอาษา อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

นมโฑ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาแกว้ อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03180000 จงัหวดัชยันาท

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหางน า้สาคร เทศบาลต าบลหางน า้สาคร อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลท่า

ฉนวน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

คงรกัษป์ระชานุเคราะห ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลอู่ตะเภา อ าเภอมโนรมย์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อนุบาล

วดัวงัน า้ขาว เทศบาลต าบลวงัตะเคียน อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองมะ

โมง เทศบาลต าบลหนองมะโมง อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นน า้พุ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะพานหนิ อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลกดุ

จอก องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุจอก อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัท่า

กฤษณา เทศบาลต าบลหนัคา อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดอนสนี

วน เทศบาลต าบลหนองแซง อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบา้นเชีย่น เทศบาลต าบลบา้นเชีย่น อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดอน

กะโดน องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัไก่เถือ่น อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คลอง

เกษม เทศบาลต าบลสามงา่มพฒันา อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนัคา องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนัคา อ าเภอหนัคา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลหนัคา เทศบาลต าบลหนัคา อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 15,350,000                

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 15,350,000                

งบอดุหนุน 15,350,000                

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 15,350,000                   
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03180000 จงัหวดัชยันาท

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและมูล

ฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและมูลฝอย คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

แบบเปิดขา้งเททา้ย เทศบาลเมอืงชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดั คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 14,400,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 14,400,000                   

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลหนัคา อ าเภอหนัคา จงัหวดั 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 าบลเขาท่าพระ 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 เทศบาลต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืง คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลสรรคบุรี อ าเภอสรรคบุรี คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลตลกุ อ าเภอสรรพยา คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลบา้นเชีย่น อ าเภอหนัคา คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 287,535,800              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 277,156,300              

งบอดุหนุน 277,156,300              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 277,156,300                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 277,156,300                 

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจร Cape Seal รหสัหลวง

ทอ้งถิน่ ชน.ถ.57017 สายหนองแกอแีต ้- หนองแกตาเรือง หมู่ที่ 11,10 

ต าบลสุขเดอืนหา้ กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,400 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลสุขเดอืนหา้ อ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท สาย 1 7,405,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ชน.ถ.55 001 สายสุขาภบิาลคุง้ส าเภา - คลองชยันาท หมู่ที่

 1,2 ต าบลวดัโคก กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,535 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวดัโคก อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท สาย 1 4,351,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ชน.ถ.46003 สายกลางหมู่บา้นหลงัดอน หมู่ที่ 7 

ต าบลท่าชยั กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,970 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่าง

กวา้งขา้งละ 0.30 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าชยั อ าเภอเมอืงชยันาท สาย 1 6,844,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03180000 จงัหวดัชยันาท

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชน.ถ.29003 สายเขา้วดับา้นโคกสุก - บา้นหนอง

บวับา้ หมู่ที่ 3, หมุ่ที่ 7 ต าบลหนองนอ้ย มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 10,818 

ตารางเมตร เทศบาลต าบลหนองนอ้ย อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท สาย 1 3,229,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิจราจรแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชน.ถ.35001 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชน.ถ.35003 

สายถนนคนัคลอง , รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชน.ถ.35007 สายบา้นท่า

สะเดา หมู่ที่ 1,5,9 ต าบลหว้ยกรด  มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 7,168 ตาราง

เมตร เทศบาลต าบลหว้ยกรด อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท สาย 1 1,984,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชน.ถ.14007 สายหลงัวดัซุม้กระต่าย หมู่ที่ 2 และหมู่ 6 ต าบลโพนางด า

ตก กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,214 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้ง

ขา้งละ 0.20 เมตร เทศบาลต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จงัหวดั สาย 1 6,321,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชน.ถ.40011 สายขา้งวดัทบัเสาหอ หมู่ที่ 3 บา้นทบัเสาหอ ต าบลกดุจอก

 มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 5,103 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุ

จอก อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท สาย 1 3,122,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชน.ถ.40009 สายบา้นบ่อยายสม้ - บา้นหนองขนาก หมู่ที่ 4 บา้นหนอง

ขนาก ต าบลกดุจอก กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุจอก อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท สาย 1 4,943,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ชน.ถ.44 001 สายบา้นดอนบ่อ - บา้นโป่งม ัง่ หมู่ที่ 9 บา้นดอน

บ่อ เชือ่มต่อหมู่ที่ 11 บา้นหนองแก ต าบลเด่นใหญ่ กวา้ง 6 เมตร ยาว 

3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเด่นใหญ่ อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท สาย 1 9,990,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ชน.ถ.44 001 สายบา้นดอนบ่อ - บา้นโป่งม ัง่ หมู่ที่ 7 บา้น

สระแกว้ เชือ่มต่อหมู่ที่ 10 บา้นดงมะเขอื ต าบลเด่นใหญ่ กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 1 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเด่นใหญ่ อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท สาย 1 9,990,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ชน.ถ.50012 สายอ่างเขาพระ - ถนนลาดยาง หนองหอย หมู่ที่ 9

 บา้นเขาไพร ต าบลไพรนกยูง กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลไพร สาย 1 4,253,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ชน.ถ.59003 สายเทศบาลต าบลหนัคา หมู่ที่ 11 ต าบลหนัคา 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 830 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนัคา อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท สาย 1 3,580,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายวดัโรง

ชา้ง - วดัหวัยาง หมู่ที่ 4 บา้นหล ัน่รน - หมู่ที่ 5 บา้นหวัยาง ต าบลท่า

ฉนวน มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 9,230 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท สาย 1 4,828,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนโดยปูผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต ถนนเสน้หนองหวาย เริ่มตน้จากปากซอยหนองหวาย (ถนน

พหลโยธนิ) ถงึ ถนนประชาธปิตัย ์หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นกลว้ย มพีื้นที่รวม

ไม่นอ้ยกวา่ 8,982 ตารางเมตร เทศบาลต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืง สาย 1 2,553,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03180000 จงัหวดัชยันาท

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายเที่ยงแท ้- วดั

ฝาง หมู่ที่ 1 ต าบลเที่ยงแท ้กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเที่ยงแท ้อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท สาย 1 6,230,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นยางตน้

เดยีว หมู่ที่ 5 ต าบลหนัคา กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนัคา อ าเภอ สาย 1 6,800,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชน.ถ.24004 สายถนนดปีระดษิฐ,์ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ชน.ถ.24013 สายถนนสถติยส์งิห,์ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชน.ถ.

24015 สายถนนสงิหส์อง, รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชน.ถ.24027 สายถนน

นอ้ยวนิิจ, รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชน.ถ.24031 สายถนนศรีชยั, รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ชน.ถ.24033 สายถนนจนัทร บริเวณชมุชนท่าศาลา ต าบล

วดัสงิห ์มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 6,870 ตารางเมตร เทศบาลต าบลวดัสงิห ์ สาย 1 3,103,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชน.ถ.24009 สายถนนบนิชยั, รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ชน.ถ.24014 สายถนนปากคลองเคียน, รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

ชน.ถ.24028 สายถนนทองวฒันา, รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชน.ถ.24029 

สายถนนชูอ านาจ บริเวณชมุชนมะขามเฒ่า ต าบลวดัสงิห ์กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 2,860 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลวดัสงิห ์อ าเภอวดัสงิห ์ สาย 1 5,197,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ชน.ถ.57017 หมู่ที่ 11 บา้นเนินสูง ต าบลสุขเดอืนหา้ กวา้ง 8 

เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,800 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสุขเดอืนหา้ อ าเภอเนินขาม จงัหวดั สาย 1 7,380,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ชน.ถ.42 014 สายขา้งสระหนองชะโด - เขตติดต่อต าบล

ธรรมามูล หมู่ที่ 3 บา้นเขาท่าพระ ต าบลเขาท่าพระ กวา้ง 3 เมตร ยาว 

3,293 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,879 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท สาย 1 6,171,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชน.ถ.46 006 สายเลยีบคนัคลอง 1 ซา้ยระหาน 

หมู่ที่ 3,8,5 ต าบลท่าชยั มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 13,492 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าชยั อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท สาย 1 9,890,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ชน.ถ.29 001 สายบา้นหนองบวับา้ - บา้นหนองแค หมู่

ที่ 7 และหมู่ที่ 1 ต าบลหนองนอ้ย กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,160 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,280 ตารางเมตร เทศบาลต าบล สาย 1 5,918,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

บา้นทา้ยคลอง หมู่ที่ 1 ต าบลหางน า้สาคร กวา้ง 8 เมตร ยาว 420 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,360 ตารางเมตร เทศบาล

ต าบลหางน า้สาคร อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท สาย 1 2,140,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มสรา้งปูผวิจราจรลาดยางพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต สายบา้นหนองอา้ยสาม - บา้นบ่อพระ หมู่ที่ 4 - 1 ต าบลไพร

นกยูง กวา้ง 8 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 18,400 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลไพรนกยูง อ าเภอ สาย 1 9,847,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ชน.ถ.40010 สายคนัคลองชลประทาน 1 ขวา เริ่มจาก

สะพาน 4 ถงึ สะพาน 3 หมู่ที่ 9 ต าบลชยันาท กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,341 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 14,046 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท สาย 1 9,004,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03180000 จงัหวดัชยันาท

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชน.ถ. 28 008 สายหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 7 บา้น

หนองเสอื ต าบลหนองขุน่ หรือมพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 12,605 ตาราง

เมตร เทศบาลต าบลหนองขุน่ อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท สาย 1 5,840,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ชน.ถ. 10005 สาย บา้นกระทง - บา้นบ่อแร่ ต าบล

หนองบวั อ าเภอวดัสงิห ์กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,125 เมตร หนา 0.05 เมตร

 ไหลท่างพาราแอสฟลัทค์อนกรีตกวา้งขา้งละ 1 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 17,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยันาท อ าเภอวดั สาย 1 9,957,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชน.ถ.49 004 สายบา้นหนองจกิ หมู่ที่ 6

 ต าบลบ่อแร่ มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,687 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบ่อแร่ อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท สาย 1 4,776,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชน.ถ.49 005 สายบา้นบ่อแร่ หมู่ที่ 1 

ต าบลบ่อแร่ มพีื้นรวมที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,837 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบ่อแร่ อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท สาย 1 7,583,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางผวิจราจรยางพาราแอส

ฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชน.ถ.21001 สายบา้นเชีย่น - เกาะ

ตาโพธิ์ หมู่ที่ 2 - 10 ต าบลบา้นเชีย่น มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 4,980 

ตารางเมตร เทศบาลต าบลบา้นเชีย่น อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท สาย 1 2,632,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางผวิจราจรยางพาราแอส

ฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชน.ถ.21001 สายบา้นเชีย่น - เกาะ

ตาโพธิ์ หมู่ที่ 10 ต าบลบา้นเชีย่น กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,175 เมตร หนา 

0.05 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,400 ตาราง

เมตร เทศบาลต าบลบา้นเชีย่น อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท สาย 1 4,937,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ชน.ถ.34 005 สายบา้นนอก บา้นดอนสนีวน หมู่ที่ 11 

ต าบลหนองแซง มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,892 ตารางเมตร เทศบาลต าบล

หนองแซง อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท สาย 1 7,912,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชน.ถ.31 018 ตัง้แต่ กม. 0+000 ถงึ กม. 2+725 

หมู่ที่ 8,9 บา้นท่าแกว้ตะวนัตก,บา้นโคกหมู ต าบลหว้ยงู มพีื้นที่รวมไม่

นอ้ยกวา่ 13,625 ตารางเมตร เทศบาลต าบลหว้ยงู อ าเภอหนัคา จงัหวดั สาย 1 9,580,000                    

รายการระดบัที2่:  ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนโดยปูพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชน.ถ.32003 สายบริเวณถนนเฉลมิพระเกยีรติ์ หมู่

ที่ 1,3 ต าบลหนัคา มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 15,320 ตารางเมตร เทศบาล

ต าบลหนัคา อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท สาย 1 5,975,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซม/เสริมผวิทางลาดยางพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชน.ถ.10006 สายบา้นวงัยาว - บา้นท่า

โบสถ ์ต าบลหนัคา กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,650 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่

ทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต กวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัชยันาท อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท สาย 1 9,912,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต หมู่ที่ 6 - 8

 ต าบลเนินขาม กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่

ทางขา้งละ 1 เมตร มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,800 ตารางเมตร เทศบาลต าบล

เนินขาม อ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท สาย 1 9,868,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายอาคาร อป

พร. สายเอเซยี จากถนนสายช่องแคบ ดอนแตง (ชน 1005) ถงึถนนสาย

เอเซยี (ทล.32) หมู่ที่ 2 - 4 ต าบลอู่ตะเภา กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,700 

เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,200 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลอู่ตะเภา อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท สาย 1 4,256,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

สายหนองพลบั – วดัท่านจ ัน่ หมู่ที่ 1 - 3 บา้นหนองขุน่ เชือ่ม บา้นท่าน

จ ัน่ ต าบลหนองขุน่ กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,800 ตารางเมตร เทศบาลต าบลหนองขุน่ อ าเภอ สาย 1 3,168,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนปูผวิจราจรพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต สายบา้นวงัน า้ขาว – บา้นวงัตะเคียน หมู่ที่ 11 ต าบลวงัตะเคียน

 กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่

 21,700 ตารางเมตร เทศบาลต าบลวงัตะเคียน อ าเภอหนองมะโมง สาย 1 9,990,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนปูผวิจราจรยางพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต สาย บา้นสะพานหนิ หมู่ที่ 1 - บา้นโพธิ์ทอง หมู่ที่ 4 ต าบล

สะพานหนิ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,280 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 13,680 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะพานหนิ สาย 1 9,989,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนปูผวิจราจรพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต สายรอบป่าสาธารณประโยชน ์หมู่ที่ 7 ต าบลสะพานหนิ กวา้ง 7

 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 14,700

 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะพานหนิ อ าเภอหนองมะโมง สาย 1 9,968,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

ถนน 340 สุดเขต หมู่ที่ 7 บา้นควาย ต าบลวงัไก่เถือ่น กวา้ง 5 เมตร ยาว

 3,280 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,400 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัไก่เถือ่น อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท สาย 1 9,840,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชน.ถ.30-023 สายบ่อยายสม้ - หนองมะโมง หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 1 ต าบล

หนองมะโมง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 10,200 ตารางเมตร เทศบาลต าบล

หนองมะโมง อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท สาย 1 5,900,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 2,470,000                 

งบอดุหนุน 2,470,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,470,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สุขสวสัดิ์อทุศิ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลไพรนกยูง อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท หลงั 1 2,470,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 7,909,500                 

งบอดุหนุน 7,909,500                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,909,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 7,909,500                    

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

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนัคา เทศบาลต าบลหนัคา

 อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท หลงั 1 7,909,500                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 638,000                   
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ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 638,000                   

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 240,000                   

งบลงทนุ 240,000                   

ครุภณัฑ์ 240,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 240,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัชยันาท ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 2 240,000                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 398,000                   

งบลงทนุ 398,000                   

ครุภณัฑ์ 398,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 398,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัชยันาท 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 6 90,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัชยันาท ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ชดุ 10 110,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดั ชดุ 10 38,000                        

กระทรวงยตุธิรรม 236,000                   

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 20,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 20,000                     

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 20,000                     

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 20,000                     

งบลงทนุ 20,000                     

ครุภณัฑ์ 20,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง  สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัชยันาท  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 20,000                        

กรมราชทณัฑ์ 216,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 216,000                   

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 216,000                   

ควบคุมผูต้อ้งขงั 216,000                   

งบลงทนุ 216,000                   

ครุภณัฑ์ 216,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 216,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีเรือนจ าจงัหวดัชยันาท  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท เครื่อง 1 120,000                      



41 / 89

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03180000 จงัหวดัชยันาท

รายการระดบัที1่: โตะ๊หนา้ขาว เรือนจ าจงัหวดัชยันาท  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ตวั 50 70,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้พลาสติก แบบมพีนกัพงิ  เรือนจ าจงัหวดัชยันาท  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ตวั 100 26,000                        

กระทรวงแรงงาน 3,126,800                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 272,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 272,500                   

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 30,000                     

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 30,000                     

งบลงทนุ 30,000                     

ครุภณัฑ์ 30,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 30,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยวดีโีอ  ส านกังานแรงงานจงัหวดัชยันาท  ต าบล

บา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ตวั 1 30,000                        

ยทุธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ และระบบการบริหารจดัการแรงงาน 242,500                   

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 242,500                   

งบลงทนุ 242,500                   

ครุภณัฑ์ 242,500                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 242,500                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดชนิดเครือขา่ย  ส านกังานแรงงาน

จงัหวดัชยันาท  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ระบบ 1 242,500                      

กรมการจดัหางาน 1,333,900                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 309,000                   

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 114,000                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 8,000                      

งบด าเนินงาน 8,000                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,000                         

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,200                         
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,400                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,600                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 878,800                   

ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 878,800                   

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 878,800                   

งบลงทนุ 878,800                   

ครุภณัฑ์ 878,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานจดัหางานจงัหวดั

ชยันาท  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 2 64,800                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานจดัหางานจงัหวดัชยันาท  

ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท คนั 1 814,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 146,100                   

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 132,600                   

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

สรา้งคุณค่าภูมปิญัญาผูสู้งอายุ 76,000                     

งบด าเนินงาน 76,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 76,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 76,000                        
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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 587,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 587,000                   

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 587,000                   

พฒันาระบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน 587,000                   

งบลงทนุ 587,000                   

ครุภณัฑ์ 587,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 587,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มทกิ ขนาด 250 แอมป์  ต าบลเขาท่าพระ 

อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนงั (มี

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

เขาท่าพระ อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ชดุ 3 87,000                        

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 933,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 933,400                   

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 933,400                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการจดัสวสัดกิารนอกเหนือกฎหมาย 35,400                     

งบลงทนุ 35,400                     

ครุภณัฑ์ 35,400                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 35,400                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัชยันาท  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงชยันาท ตู ้ 1 9,400                         

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

ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัชยันาท ต าบลบา้นกลว้ย 

อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 26,000                        

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 านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัชยันาท ต าบลบา้น คนั 1 848,000                      

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 50,000                     



44 / 89

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03180000 จงัหวดัชยันาท

งบลงทนุ 50,000                     

ครุภณัฑ์ 50,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัชยันาท  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงชยันาท ชดุ 1 50,000                        

กระทรวงวฒันธรรม 7,134,600                 

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 109,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 109,600                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 109,600                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 109,600                   

งบลงทนุ 109,600                   

ครุภณัฑ์ 109,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 46,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัชยันาท  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท 

จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็  แบบ 2 บาน  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัชยันาท

  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ตู ้ 3 16,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ชยันาท  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 48,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงแบบเคลือ่นที่  ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัชยันาท  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทแยงมมุ  120 

น้ิว ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัชยันาท  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท 

จงัหวดัชยันาท จอ 1 13,100                        

กรมศิลปากร 7,025,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 4,000,000                 

โครงการพฒันาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรม 4,000,000                 

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วและแหลง่เรียนรูท้างศิลปวฒันธรรมเพือ่เชื่อมโยงการทอ่งเทีย่ว

พื้นทีร่ะดบัภาคกลาง 4,000,000                 

งบลงทนุ 4,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาวดัมหาธาตุ ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอ

สรรคบุรี จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาเมอืงโบราณแพรกศรีราชา ต าบลแพรก

ศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 2,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 3,025,000                 

แหลง่เรียนรู ้และแหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา 3,025,000                 

จดักจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้และปรบัปรุงแหลง่เรียนรูแ้ละแหลง่ศิลปวฒันธรรม 3,025,000                 
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งบลงทนุ 3,025,000                 

ครุภณัฑ์ 25,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 25,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่

 20.1 ลา้นพกิเซล พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติชยันาทมนีุ ต าบลชยันาท อ าเภอ

เมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ตวั 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมพื้นที่ในอาคารเดมิใหเ้ป็นส านกังานหอ้ง

ประชมุและบรรยายสรุป พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ ชยันาทมนีุ  ต าบลชยันาท

 อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 3,000,000                    

กระทรวงศึกษาธิการ 330,403,134               

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 76,769,200                

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 542,600                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 542,600                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 542,600                   

งบรายจ่ายอื่น 542,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 542,600                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 13,697,600                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 13,697,600                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 5,015,300                 

งบอดุหนุน 5,015,300                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,015,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 2,211,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 2,804,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 8,682,300                 

งบอดุหนุน 8,682,300                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,682,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 4,122,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 4,560,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 384,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 384,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 384,000                   

งบรายจ่ายอื่น 384,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 384,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 59,137,800                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 59,137,800                

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 9,794,900                 

งบอดุหนุน 9,794,900                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 9,794,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 1,463,900                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 1,501,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 6,829,700                    
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สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 49,342,900                

งบอดุหนุน 49,342,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 49,342,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 43,317,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 1,899,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 1,228,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,178,900                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 1,718,100                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,007,200                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 1,263,500                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 1,263,500                 

งบลงทนุ 1,263,500                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชยันาท 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชยันาท 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชยันาท 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชยันาท ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชยันาท 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชยันาท 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชยันาท ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จอ 1 32,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 23,200                        

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 694,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 694,700                   

งบลงทนุ 694,700                   

ครุภณัฑ์ 694,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 694,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 28 448,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ชดุ 28 106,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก้ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่:  ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

 และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชยันาท 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท เครื่อง 1 7,700                         

ผูไ้ดร้บัการส่งเสริม และพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 993,000                   

อดุหนุนส านกังานลูกเสอืแหง่ชาติ 993,000                   

งบอดุหนุน 993,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 993,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาค่ายลูกเสอื หลงั 1 993,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ หอ้งสว้ม ค่ายลูกเสอืจงัหวดัชยันาท 

ต าบลธรรมามูล อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท หลงั 1 496,300                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารอเนกประสงค ์ค่ายลูกเสอืจงัหวดั

ชยันาท ต าบลธรรมามูล อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท หลงั 1 496,700                      

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 56,000                     

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 56,000                     

งบลงทนุ 56,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 56,000                        

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 56,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอมโนรมย ์

ต าบลคุม้ส าเภา อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 56,000                        

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 222,846,034              
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แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,007,654                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,007,654                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,007,654                 

งบด าเนินงาน 1,007,654                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,007,654                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,007,654                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 147,734,900              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 139,652,000              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 139,652,000              

งบอดุหนุน 139,652,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 139,652,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 24036 139,652,000                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 24036 15,095,100                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 24036 8,417,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 24036 8,836,700                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 24036 12,537,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 24036 94,765,400                   

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 8,082,900                 

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 5,882,900                 

งบลงทนุ 5,882,900                 

ครุภณัฑ์ 2,600,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนรฐัเขือ่นพลเทพอปุถมัภ ์ต าบลหาดท่าเสา อ าเภอเมอืงชยันาท ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัโรงววั ต าบลเสอืโฮก อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนอนุบาลมโนรมย ์ต าบลคุง้ส าเภา อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัโคกแจง(ประชานุกลุวทิยาส านกังานสลากกนิแบ่งสมทบสร) 

ต าบลวดัโกค อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัวงัหมนั ต าบลวงัหมนั อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัก าแพง ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนวดัมาติการาม ต าบลหว้ยกรดพฒันา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดับ าเพญ็บุญ ต าบลหว้ยกรด อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัคงคาราม(คุม้ม ัน่พมุมะระประชาสรรค)์ ต าบลโพนางด าตก 

อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองอา้ยสาม ต าบลไพรนกยูง อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัประชมุธรรม(สจัจะญาณ) ต าบลบา้นเชีย่น อ าเภอหนัคา จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัราษฎรศ์รทัธาราม ต าบลเด่นใหญ่ อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองต่อ ต าบลหนัคา อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,282,900                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,282,900                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนรฐัเขือ่นพลเทพอปุถมัภ ์ต าบลหาดท่าเสา 

อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัโรงววั ต าบลเสอืโฮก อ าเภอเมอืงชยันาท แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนอนุบาลมโนรมย ์ต าบลคุง้ส าเภา อ าเภอ

มโนรมย ์จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัวงัหมนั ต าบลวงัหมนั อ าเภอวดัสงิห ์ แห่ง 1 324,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัก าแพง ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี

 จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 293,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนวดัมาติการาม ต าบลหว้ยกรดพฒันา 

อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 57,700                        

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดับ าเพญ็บุญ ต าบลหว้ยกรด อ าเภอสรรคบุรี 

จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 225,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัคงคาราม(คุม้ม ัน่พมุมะระประชาสรรค)์ 

ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 243,200                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองอา้ยสาม ต าบลไพรนกยูง อ าเภอหนั

คา จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัประชมุธรรม(สจัจะญาณ) ต าบลบา้นเชีย่น 

อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัราษฎรศ์รทัธาราม ต าบลเด่นใหญ่ อ าเภอ

หนัคา จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองต่อ ต าบลหนัคา อ าเภอหนัคา แห่ง 1 286,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 2,200,000                 

งบลงทนุ 2,200,000                 

ครุภณัฑ์ 2,200,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเก่า ต าบลกะบกเตี้ย อ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสุขเดอืนหา้ ต าบลสุขเดอืนหา้ อ าเภอเนินขาม ชดุ 1 20,000                        
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03180000 จงัหวดัชยันาท

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนคงรกัษป์ระชานุเคราะห ์ต าบลอู่ตะเภา อ าเภอมโนรมย์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นหางน า้สาคร(รฐัราษฎรร่์วมจติร) ต าบลหาง

น า้สาคร อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนวดัศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอปุถมัภ)์ ต าบลคุง้

ส าเภา อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาแหลม ต าบลไร่พฒันา อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนแตง ต าบลหางน า้สาคร อ าเภอมโนรมย ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินไผ(่ไพศาลชลประชาสรรค)์ ต าบลวดัโคก 

อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไร่พฒันา(ราษฎรบู์รณะวทิยา) ต าบลไร่พฒันา 

อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัถนน ต าบลไร่พฒันา อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหางน า้หนองแขม(โออปุถมัภ)์ ต าบลท่าฉนวน 

อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคลองกลาง(พวงเกดิราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลวดัโคก 

อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัธรรมขนัธ(์ประชาสงเคราะห)์ ต าบลศิลาดาน อ าเภอ

มโนรมย ์จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพกิลุงาม ต าบลคุง้ส าเภา อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองตาตน ต าบลอู่ตะเภา อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหวัยาง(รฐัราษฎรนุ์เคราะห)์ ต าบลท่าฉนวน อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหวัหวา้ ต าบลไร่พฒันา อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนพระยาตาก ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงชยันาท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนลดัดาประชาสรรค ์ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงชยันาท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดังิ้ว(เรือไทยสงเคราะห)์ ต าบลท่าชยั อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดอนรงันก ต าบลเสอืโฮก อ าเภอเมอืงชยันาท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัธรรมามูล ต าบลธรรมามูล อ าเภอเมอืงชยันาท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเนินถา่น ต าบลเสอืโฮก อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัไผ่โพธิ์ทอง ต าบลท่าชยั อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสระเนินพระราม ต าบลธรรมามูล อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองเต่าด า ต าบลเสอืโฮก อ าเภอเมอืงชยันาท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองพงันาค ต าบลเสอืโฮก อ าเภอเมอืงชยันาท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหลวงพ่อขาว ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัใหม่ศรทัธาราษฎร ์ต าบลนางลอื อ าเภอเมอืงชยันาท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอมัพวนั ต าบลท่าชยั อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าขา้มวงัน า้ ต าบลวงัหมนั อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งกวา้ง ต าบลหนองขุน่ อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคลองบุญ ต าบลมะขามเฒ่า อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโคกสุก ต าบลหนองนอ้ย อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดอนตาล ต าบลหนองนอ้ย อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดอนตูมกมลาวาส ต าบลหนองบวั อ าเภอวดัสงิห ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับ่อแร่(วจิติรราษฎรบ์  ารุง) ต าบลบ่อแร่ อ าเภอวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองจกิ ต าบลบ่อแร่ อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองนอ้ย ต าบลมะขามเฒ่า อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองบวั(รฐัปทุมราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลหนองบวั 

อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนส าราญราษฎรบ์  ารุง ต าบลวงัหมนั อ าเภอวดัสงิห ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอนุบาลวดัสงิห ์ต าบลมะขามเฒ่า อ าเภอวดัสงิห ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคลองงิ้ว ต าบลหว้ยกรดพฒันา อ าเภอสรรคบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัจ ัน่เจริญศรี ต าบลโพงาม อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัจนัทน ์ต าบลหว้ยกรด อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดอนโพธิ์ศรี ต าบลหว้ยกรดพฒันา อ าเภอสรรคบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่า ต าบลโพงาม อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่ากระแส ต าบลเที่ยงแท ้อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าสมอ(ส านกังานสลากกนิแบ่งสงเคราะห2์58) 

ต าบลบางขดุ อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเทพรตันวนาราม ต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัธรรมกิาวาส ต าบลโพงาม อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพระแกว้ ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพรา้ว ต าบลโพงาม อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพธิ์ทอง ต าบลบางขดุ อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมติ) ต าบลเที่ยงแท ้อ าเภอ

สรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสกณุาราม(ประสทิธิ์ชยัประชาสรรค)์ ต าบลบางขดุ 

อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสนามชยั ต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสระไมแ้ดง ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหอระฆงั ต าบลบางขดุ อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหวัตะพาน ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัใหม่สรรคบุรีวทิยา(ส านกังานสลากกนิแบ่ง

สงเคราะห)์ ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอารีทววีนาราม ต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนวดัโคกเขม็(พทุธสรานุสรณ์) ต าบลตลกุ อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนวดัสวนล าไย(เสนาณรงคอ์ปุถมัภ2์) ต าบลบาง

หลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองยาง ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งแค ต าบลเขาแกว้ อ าเภอสรรพยา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดักรุณา ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัก าแพง ต าบลสรรพยา อ าเภอสรรพยา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเขาแกว้ ต าบลเขาแกว้ อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโคกจนัทน ์ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดอนตะไล ้ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัตะกู(สมจติรชันีอปุถมัภ)์ ต าบลโพนางด าตก อ าเภอ

สรรพยา จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพธิ์ประสทิธิ์ ต าบลหาดอาษา อ าเภอสรรพยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพธมิงคล ต าบลสรรพยา อ าเภอสรรพยา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัมะปราง ต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัมะฝ่อ(สรรพวทิยา) ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัยางศรีเจริญ ต าบลหาดอาษา อ าเภอสรรพยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสมอ(วุฒาประชานุเคราะห)์ ต าบลโพนางด าออก 

อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหาดอาษา ต าบลหาดอาษา อ าเภอสรรพยา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอนิทาราม(เสนาณรงคอ์ปุถมัภ3์) ต าบลตลกุ อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาเกลด็ ต าบลหนองมะโมง อ าเภอหนองมะโมง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนใหญ่ ต าบลหนองมะโมง อ าเภอหนองมะโมง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้พ ุต าบลสะพานหนิ อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพธิ์ทองชยัประสทิธิ์(จ าลองราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบล

สะพานหนิ อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัหวัเรือ ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอหนองมะโมง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหวาย ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอหนองมะโมง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเขาดนิ(วนัครู 2502) ต าบลหนองมะโมง อ าเภอ

หนองมะโมง จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอหนองมะ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไกรราษฎรว์ทิยา ต าบลบา้นเชีย่น อ าเภอหนัคา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนท่าบา้นหลวง(รฐัรงัสรรคว์ทิยา) ต าบลวงัไก่เถือ่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนกะโดน ต าบลวงัไก่เถือ่น อ าเภอหนัคา ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นรางจกิ ต าบลไพรนกยูง อ าเภอหนัคา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัเดอืนหา้ ต าบลไพรนกยูง อ าเภอหนัคา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสระแกว้ ต าบลเด่นใหญ่ อ าเภอหนัคา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแจง ต าบลเด่นใหญ่ อ าเภอหนัคา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองต่อ ต าบลหนัคา อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคลองเกษม ต าบลสามงา่มท่าโบสถ ์อ าเภอหนัคา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคลองธรรม ต าบลวงัไก่เถือ่น อ าเภอหนัคา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโคกหมู ต าบลหว้ยงู อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัถ า้เข ้ต าบลวงัไก่เถือ่น อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทองนพคุณ ต าบลหว้ยงู อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าแกว้ ต าบลหว้ยงู อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นใหม่ ต าบลบา้นเชีย่น อ าเภอหนัคา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพรหมวหิาร ต าบลไพรนกยูง อ าเภอหนัคา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวจิติรงัสติาราม ต าบลบา้นเชีย่น อ าเภอหนัคา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศรีเจริญธรรม ต าบลหนองแซง อ าเภอหนัคา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสวนอมัพวนั ต าบลหนัคา อ าเภอหนัคา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสะตือสงิห(์ประดษิฐร์าษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลวงัไก่

เถือ่น อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองแซง ต าบลหนองแซง อ าเภอหนัคา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอรญัญวาส ีต าบลหนองแซง อ าเภอหนัคา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 73,558,480                

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 552,960                   

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 552,960                   

งบลงทนุ 552,960                   

ครุภณัฑ์ 552,960                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 552,960                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

หวัยาง (รฐัราษฎรนุ์เคราะห)์ ต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท ชดุ 28 41,440                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ไร่พฒันา (ราษฎรบู์รณะวทิยา) ต าบลไร่พฒันา อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

หนองนอ้ย ต าบลมะขามเฒ่า อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองขุน่มติรภาพที่ 136 ต าบลหนองขุน่ อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท ชดุ 29 42,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

โคกสุก ต าบลหนองนอ้ย อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งกระถนิ ต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองยาง ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ศรีมงคล (สถติมงคลราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลหาดอาษา อ าเภอสรรพยา ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

โพธิ์ประสทิธิ์ ต าบลหาดอาษา อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ชดุ 4 5,920                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

หาดอาษา ต าบลหาดอาษา อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

น า้พ ุต าบลสะพานหนิ อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บ่อยายสม้ (แกว้ประชาสรรค)์ ต าบลหนองมะโมง อ าเภอหนองมะโมง ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ประชมุธรรม (สจัจะญาณ) ต าบลบา้นเชีย่น อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ทองนพคุณ ต าบลหว้ยงู อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหวัยาง (รฐัราษฎรนุ์เคราะห)์ ต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนลดัดาประชาสรรค ์ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคลองยาง ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนคลองจนัทน ์ต าบลหว้ยงู อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 50,493,020                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 41,013,800                

งบลงทนุ 41,013,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 41,013,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,844,300                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนวดัศรีสโมสร ต าบลกดุจอก 

อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นชฏัฝาง ต าบลหนองแซง 

อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนอนุบาลหนัคา (วดัท่ากฤษณาสุ

ชยัประชาสรรค)์ ต าบลหนัคา อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท หลงั 1 948,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,784,500                   
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 5 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนชมุชนวดัมาติการาม ต าบลหว้ยกรดพฒันา อ าเภอ

สรรคบุรี จงัหวดัชยันาท หลงั 1 5,436,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นหนองต่อ ต าบลหนัคา อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนวดัวงัหมนั ต าบลวงั

หมนั อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนเทพรตัน ์ต าบลดง

คอน อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท หลงั 1 393,000                      

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

(ส านกังานสลากกนิแบ่งสงเคราะห ์523) ต าบลหนองแซง อ าเภอหนัคา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนชมุชนวดัพชิยันาวาส 

(รฐัราษฎรป์ระดษิฐว์ทิยา) ต าบลบา้นเชีย่น อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองตะขบ 

ต าบลหนองมะโมง อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท หลงั 1 506,200                      

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ทุ่งโพธิ์ ต าบลกะบกเตี้ย อ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 22,327,600                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองตาตน ต าบลอู่ตะเภา อ าเภอมโนรมย ์ แห่ง 1 199,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 57 (บา้นท่าฉนวน) ต าบลท่าฉนวน 

อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 922,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัแหลมหวา้ ต าบลเสอืโฮก อ าเภอเมอืงชยันาท แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดอนรงันก ต าบลเสอืโฮก อ าเภอเมอืงชยันาท แห่ง 1 342,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโรงววั ต าบลเสอืโฮก อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดั แห่ง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเนินถา่น ต าบลเสอืโฮก อ าเภอเมอืงชยันาท แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลเมอืงชยันาท ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืง แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัคงคาราม (คุม้ม ัน่พมุมะระประชาสรรค)์ ต าบลโพ

นางด าตก อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเขือ่นเจา้พระยา ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลสรรพยา ต าบลสรรพยา อ าเภอสรรพยา แห่ง 1 716,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัตะกู (สมจติรชันีอปุถมัภ)์ ต าบลโพนางด าตก 

อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนส าราญราษฎรบ์  ารุง ต าบลวงัหมนั อ าเภอวดัสงิห ์ แห่ง 1 136,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัคลองบุญ ต าบลมะขามเฒ่า อ าเภอวดัสงิห ์ แห่ง 1 155,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองนอ้ย ต าบลมะขามเฒ่า อ าเภอวดัสงิห ์ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองขุน่มติรภาพที่ 136 ต าบลหนองขุน่ อ าเภอ แห่ง 1 173,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดอนตูมกมลาวาส ต าบลหนองบวั อ าเภอวดัสงิห ์ แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัวงัหมนั ต าบลวงัหมนั อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดั แห่ง 1 208,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าขา้มวงัน า้ ต าบลวงัหมนั อ าเภอวดัสงิห ์ แห่ง 1 128,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโคกสุก ต าบลหนองนอ้ย อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดั แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลวดัสงิห ์ต าบลมะขามเฒ่า อ าเภอวดัสงิห ์ แห่ง 1 151,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับ่อแร่ (วจิติรราษฎรบ์  ารุง) ต าบลบ่อแร่ อ าเภอวดั แห่ง 1 122,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดอนตาล ต าบลหนองนอ้ย อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดั แห่ง 1 138,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองจกิ ต าบลบ่อแร่ อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดั แห่ง 1 137,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งกวา้ง ต าบลหนองขุน่ อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดั แห่ง 1 123,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลหนัคา (วดัท่ากฤษณาสุชยัประชาสรรค)์ 

ต าบลหนัคา อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 474,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นใหม่ ต าบลบา้นเชีย่น อ าเภอหนัคา จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัวจิติรรงัสรรค ์ต าบลวงัไก่เถือ่น อ าเภอหนัคา แห่ง 1 285,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัราษฎรศ์รทัธาราม ต าบลเด่นใหญ่ อ าเภอหนัคา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัประชมุธรรม (สจัจะญาณ) ต าบลบา้นเชีย่น แห่ง 1 418,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเด่นใหญ่ ต าบลเด่นใหญ่ อ าเภอหนัคา จงัหวดั แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสวนอมัพวนั ต าบลหนัคา อ าเภอหนัคา จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดันางลอื ต าบลนางลอื อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัศรีวชิยั ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัวงัเคียน ต าบลนางลอื อ าเภอเมอืงชยันาท แห่ง 1 198,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าไม ้ต าบลท่าชยั อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดั แห่ง 1 288,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัดกัคะนน ต าบลธรรมามูล อ าเภอเมอืง แห่ง 1 348,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัไผ่โพธิ์ทอง ต าบลท่าชยั อ าเภอเมอืงชยันาท แห่ง 1 190,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนรฐัเขือ่นพลเทพอปุถมัภ ์ต าบลหาดท่าเสา อ าเภอ แห่ง 1 124,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพระยาตาก ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงชยันาท แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี แห่ง 1 867,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับ าเพญ็บุญ ต าบลหว้ยกรด อ าเภอสรรคบุรี แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัจนัทน ์ต าบลหว้ยกรด อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัคลองงิ้ว ต าบลหว้ยกรดพฒันา อ าเภอสรรคบุรี แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสงัฆาราม (ปลื้มประชาสงเคราะห)์ ต าบลเที่ยงแท ้

อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโพธาราม ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี แห่ง 1 693,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัคอไห (สงฆป์ระชาชนูทศิ) ต าบลสุขเดอืนหา้ 

อ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 292,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสุขเดอืนหา้ ต าบลสุขเดอืนหา้ อ าเภอเนินขาม แห่ง 1 34,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งโพธิ์ ต าบลกะบกเตี้ย อ าเภอเนินขาม จงัหวดั แห่ง 1 74,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขาราวเทยีนทอง (ประดษิฐร์าษฎรอ์ปุถมัภ)์ 

ต าบลเนินขาม อ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 703,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกะบกเตี้ย ต าบลกะบกเตี้ย อ าเภอเนินขาม แห่ง 1 494,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัวงัน า้ขาว ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอหนองมะโมง แห่ง 1 239,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัตะเคียน (ขยนัการนาวรีาษฎรอ์ทุศิ) ต าบลวงั

ตะเคียน อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 128,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้พ ุต าบลสะพานหนิ อ าเภอหนองมะโมง แห่ง 1 178,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเขาดนิ (วนัครู 2502) ต าบลหนองมะโมง อ าเภอ

หนองมะโมง จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 162,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพธิ์ทองชยัประสทิธิ์ (จ าลองราษฎรอ์ปุถมัภ)์ 

ต าบลสะพานหนิ อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 151,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอหนอง แห่ง 1 178,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองตะขบ ต าบลหนองมะโมง อ าเภอหนองมะ แห่ง 1 283,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบ่อยายสม้ (แกว้ประชาสรรค)์ ต าบลหนองมะโมง

 อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 207,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03180000 จงัหวดัชยันาท

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัศรีสโมสร ต าบลกดุจอก อ าเภอหนองมะโมง แห่ง 1 265,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสะพานหนิ (ประชาสามคัค)ี ต าบลสะพานหนิ 

อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 357,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดันมโฑ (ส านกังานสลากกนิแบ่งสมทบสรา้ง 338) 

ต าบลเขาแกว้ อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 429,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัอนิทาราม (เสนาณรงคอ์ปุถมัภ ์3) ต าบลตลกุ 

อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 345,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเขาแกว้ ต าบลเขาแกว้ อ าเภอสรรพยา จงัหวดั แห่ง 1 348,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัโคกเขม็ (พทุธสรานุสรณ์) ต าบลตลกุ 

อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัยางศรีเจริญ ต าบลหาดอาษา อ าเภอสรรพยา แห่ง 1 345,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหาดอาษา ต าบลหาดอาษา อ าเภอสรรพยา แห่ง 1 345,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโพธิ์งาม ต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดั แห่ง 1 368,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสกณุาราม (ประสทิธิ์ชยัประชาสรรค)์ ต าบลบางขดุ

 อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัท่าสมอ (ส านกังานสลากกนิแบ่งสงเคราะห ์258) 

ต าบลบางขดุ อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 125,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโบสถร์าษฎรบ์  ารุง ต าบลโพงาม อ าเภอสรรคบุรี แห่ง 1 278,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัธรรมกิาวาส ต าบลโพงาม อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดั แห่ง 1 163,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัท่า ต าบลโพงาม อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 212,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัพรา้ว ต าบลโพงาม อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 130,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,898,300                    

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนวดัศรีวชิยั ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 410,800                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนวดัดอนตาล ต าบล

หนองนอ้ย อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 483,100                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนวดั

บา้นหนอง ต าบลตลกุ อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 461,500                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนวดั

หนองแขม ต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 503,300                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเปิด โรงเรียนบา้นหนองแจง ต าบล

เด่นใหญ่ อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 322,400                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนวดัเขาดนิ (วนัครู 

2502) ต าบลหนองมะโมง อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 437,500                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

เขาราวเทยีนทอง (ประดษิฐร์าษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลเนินขาม อ าเภอเนินขาม แห่ง 1 616,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนลดัดาประชาสรรค ์ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืง แห่ง 1 663,700                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 8,303,840                 

งบลงทนุ 8,303,840                 

ครุภณัฑ์ 8,303,840                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,789,300                    

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น โรงเรียนอนุบาลชยันาท ต าบลบา้นกลว้ย 

อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนวดัหวัหวา้ ต าบลไร่พฒันา อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดั เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร โรงเรียนวดัหาดอาษา ต าบล

หาดอาษา อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนอนุบาลชยันาท 

ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นวงัคอไห (สงฆ์

ประชาชนูทศิ) ต าบลสุขเดอืนหา้ อ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนวดัคลองบุญ ต าบล

มะขามเฒ่า อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนชมุชนบา้นหางน า้

สาคร (รฐัราษฎรร่์วมจติร) ต าบลหางน า้สาคร อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนวดัหวัหวา้ ต าบลไร่

พฒันา อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนวดัสระดู่ ต าบล

หนองแซง อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนชมุชนวดัมาติการาม

 ต าบลหว้ยกรดพฒันา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนวดัอนิทาราม 

(เสนาณรงคอ์ปุถมัภ ์3) ต าบลตลกุ อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัหวัยาง (รฐัราษฎรนุ์เคราะห)์ ต าบลท่า

ฉนวน อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัมะฝ่อ (สรรพวทิยา) ต าบลโพนาด าตก

 อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 10 แผ่น 

โรงเรียนวดัก าแพง ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นบ่อยายสม้ 

(แกว้ประชาสรรค)์ ต าบลหนองมะโมง อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดัโบสถร์าษฎร์

บ  ารุง ต าบลโพงาม อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. โรงเรียนบางไก่เถือ่น 

(ตนัติวสิษิฐประชานุกูล) ต าบลตลกุ อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 47,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03180000 จงัหวดัชยันาท

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี. โรงเรียนอนุบาลชยันาท 

ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 5 256,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บทียูี. โรงเรียนวดัศรีสโมสร 

ต าบลกดุจอก อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 55,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนวดัเด่นใหญ่ ต าบลเด่นใหญ่ 

อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนวดับา้นหนอง ต าบลตลกุ อ าเภอ

สรรพยา จงัหวดัชยันาท เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนชมุชนบา้นหางน า้สาคร (รฐั

ราษฎรร่์วมจติร) ต าบลหางน า้สาคร อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดัหนองตาตน ต าบลอู่ตะเภา 

อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นทุ่งกวา้ง ต าบลหนองขุน่ 

อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดัวงัหมนั ต าบลวงัหมนั อ าเภอ

วดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดัโพธิ์งาม ต าบลดอนก า อ าเภอ

สรรคบุรี จงัหวดัชยันาท เครื่อง 3 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดัเขาดนิ (วนัครู 2502) ต าบล

หนองมะโมง อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหมืน่เทพ ต าบลหว้ยงู 

อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นชฏัฝาง ต าบลหนองแซง 

อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดัพรหมวหิาร ต าบลไพรนกยูง 

อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี ต าบลแพรกศรี

ราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดัพระแกว้ ต าบลแพรกศรีราชา

 อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนชมุชนวดัมาติการาม ต าบลหว้ย

กรดพฒันา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท เครื่อง 2 56,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03180000 จงัหวดัชยันาท

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดัโพธิ์ประสทิธิ์ ต าบลหาดอาษา

 อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดัเขาแกว้ ต าบลเขาแกว้ อ าเภอ

สรรพยา จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400x400 

จดุต่อตารางน้ิว โรงเรียนอนุบาลชยันาท ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงชยันาท เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั โรงเรียนวดัก าแพง ต าบลแพรกศรีราชา 

อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ตู ้ 3 23,700                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั โรงเรียนชมุชนวดัมาติการาม ต าบลหว้ย

กรดพฒันา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ตู ้ 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้นกะ

บกเตี้ย ต าบลกะบกเตี้ย อ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท ใบ 1 6,400                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,196,600                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดับา้นหนอง ต าบลต

ลกุ อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นทุ่งกระถนิ ต าบล

ดงคอน อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัหวัเด่น ต าบลบาง

ขดุ อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัโฆสติาราม ต าบล

บางขดุ อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัสกณุาราม

(ประสทิธิ์ชยัประชาสรรค)์ ต าบลบางขดุ อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัโบสถร์าษฎรบ์  ารุง 

ต าบลโพงาม อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัพรหมวหิาร ต าบล

ไพรนกยูง อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นไพรนกยูง(วนัชยั

ประชาสรรค)์ ต าบลไพรนกยูง อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นวงัตะเคียน(ขยนั

การนาวรีาษฎรอ์ทุศิ) ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัวงัน า้ขาว ต าบลวงั

ตะเคียน อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนศึกษาพเิศษชยันาท 

ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ระบบ 1 290,600                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03180000 จงัหวดัชยันาท

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 352,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นเก่า ต าบลกะบก

เตี้ย อ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นกะบกเตี้ย ต าบล

กะบกเตี้ย อ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัคลองบุญ ต าบล

มะขามเฒ่า อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนชมุชนวดัมาติการาม 

ต าบลหว้ยกรดพฒันา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นชฏัฝาง ต าบล

หนองแซง อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัตะกู (สมจติรชันี

อปุถมัภ)์ ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองตะขบ ต าบล

หนองมะโมง อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นวงัตะเคียน (ขยนั

การนาวรีาษฎรอ์ทุศิ) ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดันมโฑ (ส านกังาน

สลากกนิแบ่งสมทบสรา้ง 338) ต าบลเขาแกว้ อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นวงัคอไห 

(สงฆป์ระชาชนูทศิ) ต าบลสุขเดอืนหา้ อ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัจ ัน่เจริญศรี 

ต าบลโพงาม อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นไร่พฒันา 

(ราษฎรบู์รณะวทิยา) ต าบลไร่พฒันา อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัท่าโบสถ ์

(ส านกังานสลากกนิแบ่งสงเคราะห ์343) ต าบลสามงา่มท่าโบสถ ์อ าเภอหนัคา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนชมุชนวดัมาติกา

ราม ต าบลหว้ยกรดพฒันา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

เก่า ต าบลกะบกเตี้ย อ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

สุขเดอืนหา้ ต าบลสุขเดอืนหา้ อ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองตะขบ ต าบลหนองมะโมง อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

วงัตะเคียน (ขยนัการนาวรีาษฎรอ์ทุศิ) ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอหนองมะโมง

 จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัศรีสโมสร ต าบล

กดุจอก อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ โรงเรียนอนุบาลชยันาท ต าบล

บา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ตู ้ 2 50,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัพรา้ว ต าบลโพงาม 

อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี ต าบล

แพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัพระแกว้ ต าบล

แพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ตู ้ 1 6,500                         
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัหวัหวา้ ต าบลไร่

พฒันา อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นไร่พฒันา (ราษฎร์

บูรณะวทิยา) ต าบลไร่พฒันา อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นวงัตะเคียน (ขยนั

การนาวรีาษฎรอ์ทุศิ) ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นท่าขา้มวงัน า้ ต าบล

วงัหมนั อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,116,400                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัศรีวชิยั ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัหวัหวา้ ต าบลไร่พฒันา อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัท่าโบสถ ์(ส านกังานสลากกนิแบ่งสงเคราะห ์343)

 ต าบลสามงา่มท่าโบสถ ์อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัหวัยาง (รฐัราษฎรนุ์เคราะห)์ ต าบลท่าฉนวน 

อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นท่าขา้มวงัน า้ ต าบลวงัหมนั อ าเภอวดัสงิห ์ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นไร่พฒันา (ราษฎรบู์รณะวทิยา) ต าบลไร่พฒันา 

อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนวดัท่า ต าบลโพงาม อ าเภอ

สรรคบุรี จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนวดัศรีสโมสร ต าบลกดุจอก

 อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นหมืน่เทพ ต าบลหว้ยงู 

อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนวดัคลองธรรม ต าบลวงัไก่เถือ่น อ าเภอหนัคา เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองแจง ต าบลเด่นใหญ่ อ าเภอหนัคา เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัหอระฆงั ต าบลบางขดุ อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนวดัมาติการาม ต าบลหว้ยกรดพฒันา อ าเภอ

สรรคบุรี จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดันมโฑ (ส านกังานสลากกนิแบ่งสมทบสรา้ง 338)

 ต าบลเขาแกว้ อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นสระแกว้ ต าบลเด่นใหญ่ อ าเภอหนัคา จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัสนามชยั ต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัพรา้ว ต าบลโพงาม อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนคงรกัษป์ระชานุเคราะห ์ต าบลอู่ตะเภา อ าเภอ

มโนรมย ์จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัท่าโบสถ ์(ส านกังานสลากกนิแบ่งสงเคราะห ์

343) ต าบลสามงา่มท่าโบสถ ์อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นไพรนกยูง (วนัชยัประชาสรรค)์ ต าบลไพร

นกยูง อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัดอนตาล ต าบลหนองนอ้ย อ าเภอวดัสงิห ์ เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัศรีวชิยั ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองอา้ยสาม ต าบลไพรนกยูง อ าเภอหนัคา เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลหนัคา (วดัท่ากฤษณาสุชยัประชาสรรค)์ 

ต าบลหนัคา อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนวดัพชิยันาวาส (รฐัราษฎรป์ระดษิฐว์ทิยา) 

ต าบลบา้นเชีย่น อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัเด่นใหญ่ ต าบลเด่นใหญ่ อ าเภอหนัคา จงัหวดั เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัราษฎรศ์รทัธาราม ต าบลเด่นใหญ่ อ าเภอหนัคา เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว โรงเรียนอนุบาลชยันาท ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงชยันาท จอ 3 28,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว โรงเรียนวดัมะฝ่อ (สรรพวทิยา) ต าบลโพนาด าตก อ าเภอสรรพยา จอ 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนวดันมโฑ (ส านกังานสลากกนิแบ่งสมทบสรา้ง 338) ต าบล

เขาแกว้ อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นสระแกว้ ต าบลเด่นใหญ่ อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว โรงเรียนวดับ่อแร่ (วจิติรราษฎรบ์  ารุง) 

ต าบลบ่อแร่ อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท เครื่อง 2 20,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว โรงเรียนวดัพรหมวหิาร ต าบลไพรนกยูง

 อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนวดัคลองบุญ ต าบลมะขามเฒ่า 

อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนส าราญราษฎรบ์  ารุง ต าบลวงั

หมนั อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท เครื่อง 2 26,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนวดัสนามชยั ต าบลดอนก า 

อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 13,100                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03180000 จงัหวดัชยันาท

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนวดัจ ัน่เจริญศรี ต าบลโพงาม 

อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นวงัตะเคียน (ขยนัการนาวี

ราษฎรอ์ทุศิ) ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท เครื่อง 3 39,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนวดัสระเนินพระราม ต าบลธรร

มามูล อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนวดัศรีวชิยั ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนวดัอนิทาราม (เสนาณรงค์

อปุถมัภ ์3) ต าบลตลกุ อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดัจ ัน่เจริญศรี ต าบลโพงาม 

อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดัท่า ต าบลโพงาม อ าเภอ

สรรคบุรี จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนอนุบาลวดัสงิห ์ต าบลมะขาม

เฒ่า อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนคงรกัษป์ระชานุเคราะห ์ต าบลอู่

ตะเภา อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหวัถนน ต าบลไร่พฒันา 

อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัยางศรีเจริญ ต าบลหาดอาษา

 อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,848,840                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลสรรคบุรี ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนอนุบาล

ชยันาท ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นน า้พ ุ

ต าบลสะพานหนิ อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

มโนรมย ์ต าบลคุง้ส าเภา อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท ชดุ 143 225,940                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

หนัคา (วดัท่ากฤษณาสุชยัประชาสรรค)์ ต าบลหนัคา อ าเภอหนัคา จงัหวดั ชดุ 45 71,100                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดับา้น

ใหม่ ต าบลบา้นเชีย่น อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัราษฎร์

ศรทัธาราม ต าบลเด่นใหญ่ อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ชดุ 20 31,600                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03180000 จงัหวดัชยันาท

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แจง ต าบลเด่นใหญ่ อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเก่า 

ต าบลกะบกเตี้ย อ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท ชดุ 31 48,980                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสุข

เดอืนหา้ ต าบลสุขเดอืนหา้ อ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหนอง

จกิ ต าบลบ่อแร่ อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท ชดุ 23 36,340                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหนอง

นอ้ย ต าบลมะขามเฒ่า อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัโคกสุก

 ต าบลหนองนอ้ย อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท ชดุ 6 9,480                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัอารีทวี

วนาราม ต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสกณุา

ราม (ประสทิธิ์ชยัประชาสรรค)์ ต าบลบางขดุ อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัท่าสมอ 

(ส านกังานสลากกนิแบ่งสงเคราะห ์258) ต าบลบางขดุ อ าเภอสรรคบุรี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนวดั

ดกัคะนน ต าบลธรรมามูล อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่าไม ้

 ต าบลท่าชยั อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ชดุ 41 64,780                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหนอง

ตาตน ต าบลอู่ตะเภา อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท ชดุ 7 11,060                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

สรรพยา ต าบลสรรพยา อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ชดุ 118 186,440                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบ่อ

ยายสม้ (แกว้ประชาสรรค)์ ต าบลหนองมะโมง อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดั ชดุ 24 37,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัเขาดนิ 

(วนัครู 2502) ต าบลหนองมะโมง อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท ชดุ 7 11,060                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นชฏั

ฝาง ต าบลหนองแซง อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ชดุ 23 36,340                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นไพร

นกยูง (วนัชยัประชาสรรค)์ ต าบลไพรนกยูง อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ชดุ 19 30,020                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

อา้ยสาม ต าบลไพรนกยูง อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัคลอง

เกษม ต าบลสามงา่มท่าโบสถ ์อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัพรหม

วหิาร ต าบลไพรนกยูง อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ชดุ 4 6,320                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นรางจกิ

 ต าบลไพรนกยูง อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ชดุ 18 28,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัศรี

เจริญธรรม ต าบลหนองแซง อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสระดู่ 

ต าบลหนองแซง อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัโคกหมู

 ต าบลหว้ยงู อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ชดุ 25 39,500                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03180000 จงัหวดัชยันาท

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสงัฆา

ราม (ปลื้มประชาสงเคราะห)์ ต าบลเที่ยงแท ้อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ชดุ 45 71,100                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัมะปราง

 ต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ชดุ 24 37,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสมอ 

(วุฒาประชานุเคราะห)์ ต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัเขาแกว้

 ต าบลเขาแกว้ อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ชดุ 3 4,740                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลชยันาท ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัคลองงิ้ว ต าบลหว้ยกรดพฒันา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 65,500                        

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 1,175,380                 

งบลงทนุ 1,175,380                 

ครุภณัฑ์ 1,175,380                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 51,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ตู ้ 4 22,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ตู ้ 2 15,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 266,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 4 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 3 (40 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดั เครื่อง 13 75,400                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท เครื่อง 1 3,100                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชยันาท ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 2 36,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชยันาท ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 23,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 27,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท เครื่อง 1 18,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 99,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชยันาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 4 71,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 730,680                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นวงัคอไห (สงฆป์ระชาชนูทศิ) ต าบลสุขเดอืนหา้ อ าเภอเนินขาม จงัหวดั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นกะบกเตี้ย ต าบลกะบกเตี้ย อ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

วดัศรีวชิยั ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัสกณุา

ราม (ประสทิธิ์ชยัประชาสรรค)์ ต าบลบางขดุ อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ชดุ 15 25,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่ง

กระถนิ ต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ชดุ 18 30,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนชมุชนวดั

ดกัคะนน ต าบลธรรมามูล อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ชดุ 50 84,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัก าแพง 

ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ชดุ 18 30,240                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

ประชมุธรรม (สจัจะญาณ) ต าบลบา้นเชีย่น อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

กะบกเตี้ย ต าบลกะบกเตี้ย อ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหนองตะขบ ต าบลหนองมะโมง อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 75,000                        

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 8,930,600                 

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 7,730,200                 

งบลงทนุ 7,730,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,730,200                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,132,700                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนศรีสโมสรวทิยา ต าบล

กดุจอก อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท หลงั 1 640,500                      

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

หนัคา อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท หลงั 1 4,492,200                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,597,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบุญนาคพทิยาคม ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา แห่ง 1 440,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชยานุกจิพทิยาคม ต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพ แห่ง 1 399,700                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสรรพยาวทิยา ต าบลสรรพยา อ าเภอสรรพยา แห่ง 1 222,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอลุติไพบูลยช์นูปถมัภ ์ต าบลคุง้ส าเภา อ าเภอ แห่ง 1 391,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสงิห ์ต าบลมะขามเฒ่า อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดั แห่ง 1 292,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหว้ยกรดวทิยา ต าบลหว้ยกรด อ าเภอสรรคบุรี แห่ง 1 308,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนัคาราษฎรร์งัสฤษดิ์ ต าบลสามงา่มท่าโบสถ ์อ าเภอ แห่ง 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชยันาทพทิยาคม ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืง แห่ง 1 434,400                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 1,200,400                 

งบลงทนุ 1,200,400                 

ครุภณัฑ์ 1,200,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนวดัสงิห ์

ต าบลมะขามเฒ่า อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนบุญนาค

พทิยาคม ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 9,428,000                 

การจดัการศึกษาเพือ่นกัเรียนพกิารโดยโรงเรียนศึกษาพเิศษ 212,400                   

งบลงทนุ 212,400                   

ครุภณัฑ์ 212,400                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 161,000                      

รายการระดบัที1่: จกัรอตุสาหกรรม แบบเยบ็ผา้ โรงเรียนศึกษาพเิศษชยันาท

 ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท คนั 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองกลา้มเน้ือ สลบัเพศได ้พรอ้มอวยัวะภายใน แบบ

เต็มตวั โรงเรียนศึกษาพเิศษชยันาท ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท ตวั 1 145,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

โรงเรียนศึกษาพเิศษชยันาท ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 12,000                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 39,400                        

รายการระดบัที1่: กบไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 5 น้ิว โรงเรียนศึกษาพเิศษ

ชยันาท ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ตวั 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดักระดาษทราย แบบมอืถอื แบบสายพาน ขนาด 

100 มลิลเิมตร โรงเรียนศึกษาพเิศษชยันาท ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืง

ชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยี/ตดั แบบมอืถอื ขนาด 5 น้ิว โรงเรียนศึกษา

พเิศษชยันาท ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ตวั 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องลอกบวั แบบมอืถอื ขนาด 12 มลิลเิมตร โรงเรียน

ศึกษาพเิศษชยันาท ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 9,500                         

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 275,500                   

งบลงทนุ 275,500                   

ครุภณัฑ์ 275,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 105,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัชยันาท

 ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 5 105,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 31,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัชยันาท ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัชยันาท ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 131,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

ชยันาท ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัชยันาท ต าบลชยันาท 

อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัชยันาท ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท

 จงัหวดัชยันาท จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัชยันาท ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 2 46,400                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 8,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัแบบคานสมดุลพรอ้มที่วดัส่วนสูง ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัชยันาท ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท เครื่อง 1 8,000                         

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 6,540,100                 

งบลงทนุ 6,540,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,540,100                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู แบบ 207 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

ชยันาท ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท หลงั 1 948,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,592,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนศึกษาพเิศษชยันาท ต าบล

ชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 3,806,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

ชยันาท ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 1,785,600                    

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 2,400,000                 

งบอดุหนุน 2,400,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 2,400,000                    

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 4,153,900                 

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 2,679,300                 

งบลงทนุ 2,679,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,679,300                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,146,700                    

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์46 ต าบลธรรมามูล อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท หลงั 1 640,500                      
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รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนราชประชา

นุเคราะห ์46 ต าบลธรรมามูล อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท หลงั 1 506,200                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 990,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์46 ต าบล

ธรรมามูล อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 990,300                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 542,300                      

รายการระดบัที1่: หอถงัน า้ 18/12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์46 ต าบล

ธรรมามูล อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ถงั 1 542,300                      

การจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 1,474,600                 

งบลงทนุ 1,474,600                 

ครุภณัฑ์ 1,474,600                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 73,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์46 ต าบลธรรมามูล อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดั ใบ 8 73,600                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,375,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้  โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์46 ต าบลธรรมามูล อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท คนั 1 1,375,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 26,000                        

รายการระดบัที1่: เตาอบไมโครเวฟ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์46 ต าบล

ธรรมามูล อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เตา 2 26,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 181,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 181,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 181,000                   

งบด าเนินงาน 181,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 181,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 181,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 364,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 364,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 76,000                     

งบด าเนินงาน 76,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 76,000                        

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 10,000                     

งบด าเนินงาน 10,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 10,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 278,000                   

งบด าเนินงาน 278,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 278,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 278,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 30,787,900                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 27,235,900                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 27,235,900                
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สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 25,914,900                

งบอดุหนุน 25,914,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 25,914,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 25,914,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 4,872,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,120,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 2,192,400                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 2,314,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 15,415,700                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 1,321,000                 

งบอดุหนุน 1,321,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,321,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 1,321,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 124,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 28,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 55,800                        

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 58,900                        

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 1,053,800                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,552,000                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 1,612,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 1,612,000                 

งบลงทนุ 1,612,000                 

ครุภณัฑ์ 1,612,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,075,000                    

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

ไม่ต า่กวา่ 3,000 ซซี ี  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชียันาท ต าบลหางน า้

สาคร อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท คนั 1 1,075,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 352,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1(จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาลยัการอาชพีเนินขาม ต าบลเนินขาม อ าเภอ

เนินขาม จงัหวดัชยันาท เครื่อง 16 352,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 185,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกระบบไฟฟ้ารถยนต ์ วทิยาลยัการอาชพีเนินขาม 

ต าบลเนินขาม อ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 185,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 1,940,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 1,940,000                 

งบลงทนุ 1,940,000                 

ครุภณัฑ์ 1,940,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 440,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1(จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  วทิยาลยัเทคนิคชยันาท  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอ

เมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 20 440,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,500,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03180000 จงัหวดัชยันาท

รายการระดบัที1่: เครื่องกลงึซเีอน็ซ ี(CNC Lathe Machine) ควบคุมดว้ย

คอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์  วทิยาลยัเทคนิคชยันาท  ต าบลบา้นกลว้ย 

อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 1,500,000                    

กระทรวงสาธารณสขุ 41,255,700                

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 41,255,700                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 32,892,700                

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 8,394,000                 

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 8,394,000                 

งบลงทนุ 8,394,000                 

ครุภณัฑ์ 8,394,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 8,394,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) คลนิิก

หมอครอบครวัเครือขา่ยโรงพยาบาลชยันาทนเรนทร ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอ

เมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 2 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 คลนิิกหมอครอบครวั

เครือขา่ยโรงพยาบาลชยันาทนเรนทร ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงชยันาท เครื่อง 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

คลนิิกหมอครอบครวัเครือขา่ยโรงพยาบาลชยันาทนเรนทร ต าบลบา้นกลว้ย 

อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์คลนิิกหมอครอบครวั

เครือขา่ยโรงพยาบาลชยันาทนเรนทร ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงชยันาท เครื่อง 3 225,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

คลนิิกหมอครอบครวัเครือขา่ยโรงพยาบาลชยันาทนเรนทร ต าบลบา้นกลว้ย 

อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 3 1,125,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ คลนิิกหมอครอบครวั

เครือขา่ยโรงพยาบาลชยันาทนเรนทร ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงชยันาท เครื่อง 3 1,125,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า คลนิิกหมอครอบครวั

เครือขา่ยโรงพยาบาลชยันาทนเรนทร ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงชยันาท เครื่อง 3 114,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า คลนิิกหมอ

ครอบครวัเครือขา่ยโรงพยาบาลชยันาทนเรนทร ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอ

เมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 3 258,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น คลนิิกหมอครอบครวัเครือขา่ย

โรงพยาบาลชยันาทนเรนทร ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดั หมอ้ 3 291,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน คลนิิกหมอครอบครวัเครือขา่ย

โรงพยาบาลชยันาทนเรนทร ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดั หมอ้ 3 162,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า สถานีอนามยัเฉลมิ

พระเกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนีิ หว้ยกรด ต าบลหว้ยกรด อ าเภอสรรค

บุรี จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาท่าพระ ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมอืง เครื่อง 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลเขาท่าพระ ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาท่าพระ ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

เขาท่าพระ ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท หมอ้ 1 97,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03180000 จงัหวดัชยันาท

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลเขาท่าพระ ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาท่า

พระ ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นไทย ต าบลเที่ยงแท ้อ าเภอสรรคบุรี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นไทย ต าบลเที่ยงแท ้อ าเภอสรรคบุรี 

จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นไทย ต าบลเที่ยงแท ้อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นไทย ต าบลเที่ยงแท ้อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นไทย ต าบลเที่ยงแท ้อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

ไทย ต าบลเที่ยงแท ้อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นไทย ต าบลเที่ยงแท ้อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลธรรมามูล ต าบลธรรมามูล อ าเภอเมอืง เครื่อง 2 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลธรรมามูล ต าบลธรรมามูล อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลธรรมามูล ต าบลธรรมามูล อ าเภอเมอืง เครื่อง 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลธรรมามูล ต าบลธรรมามูล อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลธรรมามูล ต าบลธรรมามูล อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลธรรมามูล ต าบลธรรมามูล อ าเภอเมอืง

ชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลธรรมามูล ต าบลธรรมามูล อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ธรรมามูล ต าบลธรรมามูล อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลธรรมามูล ต าบลธรรมามูล อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 2 76,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลธรรมามูล ต าบลธรรมามูล อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลธรรมา

มูล ต าบลธรรมามูล อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหาดท่าเสา ต าบลหาดท่าเสา อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหาดท่าเสา ต าบลหาดท่าเสา อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหาดท่าเสา ต าบลหาดท่าเสา อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหาดท่าเสา ต าบลหาดท่าเสา อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหาดท่าเสา ต าบลหาดท่าเสา อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหาดท่าเสา ต าบลหาดท่าเสา อ าเภอเมอืง

ชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลหาดท่าเสา ต าบลหาดท่าเสา อ าเภอเมอืงชยันาท เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองนอ้ย ต าบลหนองนอ้ย อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองนอ้ย ต าบลหนองนอ้ย อ าเภอวดัสงิห์ เครื่อง 1 70,000                        

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 24,498,700                

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 24,498,700                

งบลงทนุ 24,498,700                

ครุภณัฑ์ 18,651,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 5,730,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ โรงพยาบาลวดัสงิห ์ต าบลวดัสงิห ์อ าเภอ คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลหนัคา ต าบลเด่นใหญ่ อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท คนั 1 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

หนองตะขบ ต าบลหนองมะโมง อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นวดั

ก าแพง ต าบลสรรพยา อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถพยาบาล (รถตู)้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,400 

ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์โรงพยาบาลมโนรมย ์

ต าบลหางน า้สาคร อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท คนั 1 2,000,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 9,830,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนผ์่าตดัสมองและไขสนัหลงั โรงพยาบาล

ชยันาทนเรนทร ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท กลอ้ง 1 4,640,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุมอเตอรไ์ฟฟ้าส าหรบังานเจาะ กรอ และเลือ่ยกระดูก

ขากรรไกรและใบหนา้ โรงพยาบาลชยันาทนเรนทร ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอ

เมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจและผ่าตดัในช่องทอ้งพรอ้มระบบวดีทีศัน ์

โรงพยาบาลชยันาทนเรนทร ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดั ชดุ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิพรอ้มภาควดั

ออกซเิจนในเลอืด โรงพยาบาลชยันาทนเรนทร ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืง

ชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 2 660,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ช่วยชวีติทารกแรกคลอด โรงพยาบาลสรรพยา

 ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 380,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 2,235,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 400 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลมโนรมย ์ต าบลหางน า้สาคร อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 2,235,000                    

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 856,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นวดัตึก ต าบลโพงาม อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลสามงา่มท่าโบสถ ์ต าบลสามงา่มท่าโบสถ ์อ าเภอหนัคา จงัหวดั ชดุ 1 428,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,847,700                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,847,700                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นหางน า้หนองแขม ต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดั หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นดอนสนีวล ต าบลหนองแซง อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหนองมะโมง ต าบลหนองมะโมง อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดั หลงั 1 1,210,100                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลโพนางด าตก ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลกะบกเตี้ย ต าบลกะบกเตี้ย อ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท หลงั 1 1,159,400                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 8,363,000                 

ผลติและพฒันาบคุลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 1,500,000                 

ผลติบคุลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข 1,500,000                 

งบลงทนุ 1,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,500,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารและภูมทิศัน ์วทิยาลยัพยาบาล

บรมราชชนนี ชยันาท  ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 1,500,000                    

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 6,863,000                 

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 6,863,000                 

งบลงทนุ 6,863,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,863,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,863,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารพสัดุ 2 ชัน้ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 576 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชยันาท ต าบล

ชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท หลงั 1 6,863,000                    

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร

ควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 3,398,000                 

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 3,398,000                 
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แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,398,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 3,398,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 3,398,000                 

งบอดุหนุน 3,398,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,398,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันางลอื ต าบลนางลอื อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหาดกองสนิ ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท วดั 1 233,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าลาน ต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหอระฆงั ต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทพัยา่น ต าบลเที่ยงแท ้อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอนตะไล ้ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโบสถ ์ต าบลสรรพยา อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท วดั 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอรญัญวาส ีต าบลหนองแซง อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองแซง ต าบลหนองแซง อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่าโบสถ ์ต าบลสามงา่มท่าโบสถ ์อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดงพระเจดยี ์ต าบลกดุจอก อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขาหลกัแกว้พรหมรงัษ ีต าบลสะพานหนิ อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ศรีศรทัธาธรรม ต าบลคุง้ส าเภา อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโสกลกึสามคัคีธรรม ต าบลกะบกเตี้ย อ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท วดั 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวงัคอไห ต าบลสุขเดอืนหา้ อ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอนตูมกมลาวาส ต าบลหนองบวั อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดงไร ต าบลบ่อแร่ อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณะและปฏสิงัขรณ์พระอาราม

หลวงวดัพระบรมธาตุ ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท วดั 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณะและปฏสิงัขรณ์พระอาราม

หลวงวดัธรรมามูล ต าบลธรรมามูล อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท วดั 1 200,000                      

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 135,200                   

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   
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งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัชยันาท ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัชยันาท  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดั ชดุ 2 49,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว ) และ ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังาน

คณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัชยันาท  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสาหกจิ 823,000                   

การประปาส่วนภูมภิาค 823,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 823,000                   

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 823,000                   

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 823,000                   

งบลงทนุ 823,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 823,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 823,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 5 ต าบลบา้นกลว้ย 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ริมถนน 3211 หนา้วดัหว้ย

ซงุ - แยกหนองจกิโพรง ต าบลบา้นเชีย่น อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 573,000                      

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 309,761,100               

จงัหวดัชยันาท 220,761,100              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 220,761,100              

การพฒันาดา้นสงัคม 11,662,300                

สุขภาพดวีถิชียันาท 1,786,900                 

งบด าเนินงาน 1,786,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,786,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 165,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 130,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 853,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 336,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 27,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 223,000                      

ตามรอยศาสตรพ์ระราชา 688,900                   

งบด าเนินงาน 688,900                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 688,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 57,600                        
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 74,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 70,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 68,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 21,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 386,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 11,000                        

พฒันาทกัษะการประกอบอาชพีประชาชนจงัหวดัชยันาท 1,186,500                 

งบด าเนินงาน 1,186,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,186,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 282,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 147,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 15,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 427,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 26,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 279,000                      

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 8,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 8,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 8,000,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 3,914,000                 

อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมจ้งัหวดัชยันาท 879,400                   

งบด าเนินงาน 879,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 879,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 36,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 253,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 339,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 22,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 212,900                      

ป้องกนัและเฝ้าระวงัคุณภาพน า้ในแมน่ า้สายหลกัและคลองสาขา 944,500                   

งบด าเนินงาน 664,100                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 664,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 188,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 28,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 432,000                      

งบลงทนุ 280,400                   

ครุภณัฑ์ 280,400                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 280,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัคุณภาพน า้หลายตวัแปร (Multi-parameter) 

แบบภาคสนาม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 280,400                      

ส่งเสริมและเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการขยะมลูฝอย 119,200                   

งบด าเนินงาน 119,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 119,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 14,400                        
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 53,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 42,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 5,000                         

อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชวีภาพ และทรพัยากรสตัวน์ า้ จงัหวดัชยันาท 1,970,900                 

งบด าเนินงาน 1,970,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,970,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 64,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 235,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 110,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 58,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,329,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 54,000                        

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 11,482,500                

เสริมสรา้งความปลอดภยัในสงัคมจงัหวดัชยันาท 11,482,500                

งบด าเนินงาน 5,617,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,617,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 568,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,327,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 204,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,695,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 753,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 185,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 28,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 840,000                      

งบลงทนุ 5,865,000                 

ครุภณัฑ์ 288,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 148,100                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้ ต าบลหางน า้สาคร อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท ชดุ 3 9,500                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้พลาสติก ต าบลหางน า้สาคร อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดั ตวั 50 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสาร ต าบลหางน า้สาคร อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดั ตู ้ 2 7,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศชนิดตัง้พื้น ต าบลหางน า้สาคร อ าเภอ

มโนรมย ์จงัหวดัชยันาท เครื่อง 2 73,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊และเกา้อี้แบบนกัเรียน ต าบลหางน า้สาคร อ าเภอ

มโนรมย ์จงัหวดัชยันาท ชดุ 30 44,300                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 8,900                         

รายการระดบัที1่: กระดานด า ขนาด 1.20*3.80 เมตร ต าบลหางน า้สาคร 

อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 8,900                         

ครุภณัฑก์ฬีา 131,600                      

รายการระดบัที1่: เสาพรอ้มตาขา่ยตะกรอ้ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยันาท

 จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 16,100                        

รายการระดบัที1่: แป้นบาสเกต็บอลส าเร็จรูปมาตรฐาน ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 115,500                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,576,400                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,733,400                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารส่งเสริมกจิกรรมถนนเด็กเดนิ ต าบลหางน า้

สาคร อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 2,733,400                    

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,843,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรติ ต าบลบา้นกลว้ย 

อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 2,843,000                    

การพฒันาดา้นเกษตร 146,464,600              

พฒันาศกัยภาพการผลติ การเพิม่มลูค่า และการตลาดสนิคา้เกษตรทีม่คุีณภาพได ้

มาตรฐาน 5,753,400                 

งบด าเนินงาน 5,456,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,456,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 73,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 881,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,196,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 350,400                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 18,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 35,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 135,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 193,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,419,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 74,000                        

งบลงทนุ 297,000                   

ครุภณัฑ์ 297,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 297,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัความชื้น หมู่ 4 ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมอืง

ชยันาท จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัแรงดงึน า้ของดนิ (Tensiometer) หมู่ 4 

ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท อนั 18 27,000                        

ชยันาทเมอืงสมนุไพร 29,518,800                

งบด าเนินงาน 2,238,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,238,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 165,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 123,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,336,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 210,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 70,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 94,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 179,100                      

งบลงทนุ 27,280,500                

ครุภณัฑ์ 4,925,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 380,900                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน โรงพยาบาลสรรคบุรี หมู่ที่ 8 ต าบลแพรก

ศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ตวั 7 22,400                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง หมู่ที่ 6 ต าบลหนองขุน่ อ าเภอวดัสงิห ์

จงัหวดัชยันาท ตวั 1 34,800                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊พบัขาคู่ กวา้ง 45ซม.  ยาว 150 ซม. X สูง 75 ซม. 

โรงพยาบาลสรรคบุรี หมู่ที่ 8 ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดั ตวั 26 49,600                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้โครงเหลก็บุนวม โรงพยาบาลสรรคบุรี หมู่ที่ 8 ต าบล

แพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ตวั 170 119,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานเดี่ยว โรงพยาบาลสรรคบุรี หมู่ที่ 8 ต าบล

แพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ตวั 1 8,100                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานกลุม่ขนาด 3 ที่น ัง่ โรงพยาบาลสรรคบุรี หมู่ที่ 8

 ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 69,100                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุขนาด 8 ที่น ัง่ โรงพยาบาลสรรคบุรี หมู่ที่ 8 

ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 4,300                         

รายการระดบัที1่: เคานเ์ตอรป์ระชาสมัพนัธ ์หมู่ที่ 6 ต าบลหนองขุน่ อ าเภอ

วดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 26,300                        

รายการระดบัที1่: โพเดยีมส าหรบัประธาน หมู่ที่ 6 ต าบลหนองขุน่ อ าเภอวดั

สงิห ์จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊คอมพวิเตอร ์หมู่ที่ 6 ต าบลหนองขุน่ อ าเภอวดัสงิห ์

จงัหวดัชยันาท ตวั 1 2,500                         

รายการระดบัที1่: พดัลมตัง้สามขา ขนาด 25 น้ิว หมู่ที่ 6 ต าบลหนองขุน่ 

อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท ตวั 5 12,900                        

รายการระดบัที1่: พดัลมอตุสาหกรรม ขนาด 22 น้ิว หมู่ที่ 6 ต าบลหนองขุน่

 อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท ตวั 3 5,700                         

รายการระดบัที1่: พดัลมอตุสาหกรรม ขนาด 20 น้ิว หมู่ที่ 6 ต าบลหนองขุน่

 อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท ตวั 3 6,900                         

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 764,800                      

รายการระดบัที1่: รถกระบะพรอ้มตูแ้หง้กึ่งเยน็ โรงพยาบาลสรรคบุรี หมู่ที่ 8

 ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท คนั 1 764,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 51,000                        

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค๊ ส าหรบังานประมวลผล หมู่ที่ 6 

ต าบลหนองขุน่ อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) หมู่ที่ 6 ต าบลหนองขุน่ อ าเภอวดัสงิห ์ เครื่อง 1 30,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 1,610,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องห ัน่สมนุไพร โรงพยาบาลสรรคบุรี หมู่ที่ 8 ต าบล

แพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: ตูอ้บสมนุไพร โรงพยาบาลสรรคบุรี หมู่ที่ 8 ต าบลแพรก

ศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 278,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซลิปากถงุอตัโนมตัิ ขนาด 1 กก.โรงพยาบาลสรรค

บุรี หมู่ที่ 8 ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ระบบคนเลือ่น ขนาด 300 กก.โรงพยาบาลสรรค

บุรี หมู่ที่ 8 ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 8,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องบดร่อนแบบ Pin mill โรงพยาบาลสรรคบุรี หมู่ที่ 8

 ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็สแตนเลส แบบมฝีาปิด โรงพยาบาลสรรคบุรี หมู่ที่

 8 ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท คนั 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็สแตนเลส โรงพยาบาลสรรคบุรี หมู่ที่ 8 ต าบล

แพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท คนั 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ของแบบสองชัน้ โรงพยาบาลสรรคบุรี หมู่ที่ 8 

ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท คนั 1 7,500                         
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รายการระดบัที1่: อ่างสแตนเลสส าหรบัลา้งภาชนะแบบอ่างคู่ โรงพยาบาล

สรรคบุรี หมู่ที่ 8 ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท อ่าง 2 76,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊สแตนเลส ขนาด 65 X 150 X 85 ซม. โรงพยาบาล

สรรคบุรี หมู่ที่ 8 ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ตวั 2 33,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้กลมสแตนเลส โรงพยาบาลสรรคบุรี หมู่ที่ 8 ต าบล

แพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ตวั 8 33,600                        

รายการระดบัที1่: ชัน้เหลก็วางของ โรงพยาบาลสรรคบุรี หมู่ที่ 8 ต าบล

แพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท อนั 6 52,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองน า้ประปา แบบ 4 ข ัน้ตอน พรอ้มถงัเกบ็น า้ 

โรงพยาบาลสรรคบุรี หมู่ที่ 8 ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งสมนุไพร โรงพยาบาลสรรคบุรี หมู่ที่ 8 ต าบล

แพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ชัน้วางสแตนเลส แบบ 3 ชัน้ โรงพยาบาลสรรคบุรี หมู่ที่ 8

 ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ชดุ 2 51,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องยงิวนัหมดอาย ุโรงพยาบาลสรรคบุรี หมู่ที่ 8 ต าบล

แพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องบดหยาบ โรงพยาบาลสรรคบุรี หมู่ที่ 8 ต าบล

แพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 192,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงพยาบาลสรรคบุรี หมู่ที่ 8

 ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: คูลเลอรต์ม้น า้ ขนาด 20 ลติร หมู่ที่ 6 ต าบลหนองขุน่ 

อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท เครื่อง 2 7,800                         

รายการระดบัที1่: ตูก้ดน า้รอ้น น า้เยน็ หมู่ที่ 6 ต าบลหนองขุน่ อ าเภอวดัสงิห์

 จงัหวดัชยันาท ตู ้ 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้สแตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร หมู่ที่ 6 ต าบล

หนองขุน่ อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท ใบ 3 58,500                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 108,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์หมู่ที่ 6 ต าบลหนองขุน่ 

อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 58,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงพยาบาลสรรคบุรี หมู่ที่ 8 

ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์LED ขนาด 60 น้ิว หมู่ที่ 6 ต าบลหนองขุน่ 

อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 37,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 26,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ ทศนิยม 2 ต าแหน่ง โรงพยาบาลสรรคบุรี หมู่ที่ 

8 ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 26,800                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 1,711,300                    

รายการระดบัที1่: เพลทวางยา โรงพยาบาลสรรคบุรี หมู่ที่ 8 ต าบลแพรกศรี

ราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท อนั 5 7,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องผลติยาแคปซูลพรอ้มอปุกรณ์ โรงพยาบาลสรรคบุรี

 หมู่ที่ 8 ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องบริสเตอรแ์พค็แผงยาอตัโนมตัิ โรงพยาบาลสรรคบุรี

 หมู่ที่ 8 ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท เครื่อง 1 363,800                      

รายการระดบัที1่: มา้ขา้มสแตนเลส โรงพยาบาลสรรคบุรี หมู่ที่ 8 ต าบล

แพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ตวั 2 40,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 272,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงภายในอาคาร ชดุ 1 70,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03180000 จงัหวดัชยันาท

รายการระดบัที1่: ชดุมลัติมเีดยีเรียนรู ้หมู่ที่ 6 ต าบลหนองขุน่ อ าเภอวดัสงิห์

 จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 91,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีง หมู่ที่ 6 ต าบลหนองขุน่ อ าเภอวดัสงิห ์

จงัหวดัชยันาท ชดุ 1 111,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,355,100                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 375,100                      

รายการระดบัที1่: ขยายเขตไฟฟ้าและทางเดนิสายไฟ ต าบลหนองขุน่ อ าเภอ

วดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 375,100                      

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีต ต าบลหนองขุน่ อ าเภอวดัสงิห ์

จงัหวดัชยันาท สายทาง 1 4,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 17,980,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารโรงเรือนแสดงนิทรรศการ ต าบลแพรกศรี

ราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศาลาเรียนรูห้มอนอ้ย ต าบลหนองขุน่ อ าเภอวดั

สงิห ์จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งป้ายหนา้ศูนย ์ต าบลหนองขุน่ อ าเภอวดัสงิห ์ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งที่จอดรถส าหรบัผูม้าดูงาน ต าบลหนองขุน่ อ าเภอ

วดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ ต าบลหนองขุน่ อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารแปรรูปสมนุไพร ต าบลแพรกศรีราชา 

อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่:  ก่อสรา้งแนวทางเดนิภายในศูนยเ์รียนรู ้ต าบลหนองขุน่ 

อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: โรงลา้งสมนุไพรและเกบ็สมนุไพร ต าบลดงคอน อ าเภอ

สรรคบุรี จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 380,000                      

พฒันาระบบคมนาคมขนส่ง (Logistics) จงัหวดัชยันาท 111,192,400              

งบลงทนุ 111,192,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 111,192,400                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 64,574,300                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฟ้ืนฟูถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายหนองปากขา้ว -

 บา้นสระใหญ่ หมู่ที่ 8 ต าบลวงัหมนั อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท กวา้ง 

4.00 เมตร ยาว 1.800 กโิลเมตร สายทาง 1 5,798,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 1 - 5 บา้นบ่อพระ

 , บา้นไพรนกยูง ต าบลไพรนกยูง อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท กวา้ง 5 

เมตร ยาว 2.300 กโิลเมตร สายทาง 1 5,628,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัติกคอนกรีต หมู่ที่ 10-12 ต าบลเนิน

ขาม (ช่วงที่ 1) อ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 2.500 สายทาง 1 8,816,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายคู 3 (คูตาทิ้ง) หมู่ 1

 ต าบลเที่ยงแท ้ อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท กวา้ง 3.50 เมตร ยาว สายทาง 1 4,152,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 1 ต าบลนางลอื 

อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 0.920 กโิลเมตร สายทาง 1 3,140,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฟ้ืนฟูถนนโดยเทคอนกรีตเสริมเหลก็ท่าขา้ม-หวัดง

 หมู่ที่ 5 ต าบลวงัหมนั อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท กวา้ง 4.00 เมตร ยาว สายทาง 1 3,647,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายริมแม่น า้นอ้ย หมู่ที่ 

5 ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท กวา้ง 5.00 เมตร ยาว สายทาง 1 1,994,100                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายทุ่งหมาหวิ  หมู่ที่ 3 

 ต าบลบ่อแร่ อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1.275 สายทาง 1 3,727,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03180000 จงัหวดัชยันาท

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแคปซลี หมู่ที่ 10 ต าบลสุขเดอืนหา้ 

อ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1.700 กโิลเมตร สายทาง 1 3,061,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายคลอง 1 ขวา ถงึบา้น

หนองเชอืกเขา หมู่ที่ 2 ต าบลวดัโคก อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท กวา้ง 

4.00 เมตร ยาว 1.640 กโิลเมตร สายทาง 1 3,223,400                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายหนา้วดับ่อลกึ  หมู่ที่ 

11 บา้นร่มโพธิ์ ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท กวา้ง 

4.00 เมตร ยาว 2.210 กโิลเมตร สายทาง 1 5,345,200                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (สายสะพาน 4) หมู่ที่ 9 

ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท กวา้ง 5.00 เมตร ยาว สายทาง 1 1,809,700                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ภายในหมู่บา้น สาย

หนองละม ัง่-บา้นหนองแซง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3 ต าบลหนองแซง อ าเภอหนัคา 

จงัหวดัชยันาท กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1.940 กโิลเมตร สายทาง 1 4,536,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจร Asphaltic Concrete 

สายคนัคลองชลประทาน 1 ขวา หมู่ที่ 3 ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท 

จงัหวดัชยันาท กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 0.520 กโิลเมตร สายทาง 1 1,957,600                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางบริเวณทางขึ้นยอดเขาท่าพระ หมู่ที่ 3

 ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท กวา้งไม่นอ้ยกวา่ 4.00 

เมตร ยาว 0.388 กโิลเมตร สายทาง 1 1,307,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายวดัซุม้กระต่าย หมู่ที่

 2 และ 6 ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท กวา้ง 4.50 

เมตร ยาว 1.088 กโิลเมตร สายทาง 1 3,368,300                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายดอนเมอืง หมู่ที่ 1 

ต าบลวดัโคก อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 1.600 สายทาง 1 3,064,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 46,618,100                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายวดัใหม่

วงเดอืน - คลองชลประทาน หมู่ที่ 1 และ 5 ต าบลหาดท่าเสา อ าเภอเมอืง

ชยันาท จงัหวดัชยันาท กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.930 กโิลเมตร สายทาง 1 5,170,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัตค์อนกรีตทบัผวิจราจรถนน

คอนกรีตภายในหมู่ที่ 4, 5,6 และหมู่ที่ 9 ต าบลหาดอาษา อ าเภอสรรพยา 

จงัหวดัชยันาท กวา้งไม่นอ้ยกวา่ 2.90 เมตร ยาว 6.360 กโิลเมตร สายทาง 1 6,000,700                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สายรอบบงึ

หางแขยง (ชมุชนหางแขยง) หมู่ที่ 2 ต าบลหางน า้สาคร อ าเภอมโนรมย ์

จงัหวดัชยันาท กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 2.187 กโิลเมตร สายทาง 1 5,922,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและฟ้ืนฟูเสน้ทางขนส่งผลผลติทางการเกษตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นกลาง หมู่ที่ 3 บา้นหนองสฟีนั ต าบล

สะพานหนิ อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 2.530 สายทาง 1 4,996,000                    

รายการระดบัที1่: งานบูรณะทางผวิทางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็โดยท าการ

ปูผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บา้นกดุจอก ต าบลกดุจอก อ าเภอหนอง

มะโมง จงัหวดัชยันาท กวา้งไม่นอ้ยกวา่ 3.50 เมตร ยาว 2.294 กโิลเมตร สายทาง 1 4,337,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหลก็พรอ้มดาด

คอนกรีตคลองส่งน า้เพือ่การเกษตร ซอยสรรพยา 8 หมู่ที่ 4 ต าบลสรรพยา 

อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 0.735 กโิลเมตร สายทาง 1 2,259,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นเด่น

ใหญ่ - บา้นหนองโสน หมู่ที่ 1 ต าบลเด่นใหญ่ อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท 

กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 0.470 กโิลเมตร สายทาง 1 1,463,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มบ ารุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต หมู่ที่ 2 - 4 

ต าบลสุขเดอืนหา้ อ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท กวา้งไม่นอ้ยกวา่ 5.00 

เมตร ยาว 2.525 กโิลเมตร สายทาง 1 3,687,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03180000 จงัหวดัชยันาท

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางสายไผ่พกัชา้ง หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 8 

ต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท กวา้ง 8.00 เมตร ยาว 1.550 สายทาง 1 3,980,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหลก็พรอ้มดาด

คอนกรีตคลองส่งน า้เพือ่การเกษตร  ซอยสรรพยา 14 หมู่ที่  5 ต าบลสรรพ

ยา อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท กวา้ง 4.50 เมตร ยาว 0.534 กโิลเมตร สายทาง 1 2,671,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลูกรงัเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 4 

ต าบลสามงา่มท่าโบสถ ์อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท กวา้ง 5.00 เมตร ยาว สายทาง 1 3,790,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและฟ้ืนฟูเสน้ทางขนส่งพชืผลผลติทางการเกษตร

สายเขา้สระ 200 ไร่ หมู่ที่ 6 ต าบลหนองขุน่  อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท 

กวา้ง  4.00 เมตร ยาว 0.740 กโิลเมตร สายทาง 1 2,342,000                    

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 47,237,700                

พฒันาและยกระดบัแหลง่ทอ่งเทีย่วเพือ่การเรียนรูแ้ละวถิชีวีติชมุชน 1,492,200                 

งบด าเนินงาน 375,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 375,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 30,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 24,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 93,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 188,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 17,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 20,000                        

งบลงทนุ 1,117,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,117,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,117,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคุม้ฐานเรียนรู ้พรอ้มปรบัภูมทิศันถ์นนภายใน

หมู่บา้น ต าบลเนินขาม อ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท แห่ง 1 1,117,000                    

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพ 29,770,800                

งบด าเนินงาน 5,170,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,170,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 768,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 20,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 48,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,728,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 491,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 30,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 22,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 41,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 20,000                        

งบลงทนุ 24,600,000                

ครุภณัฑ์ 100,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 100,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บสมนุไพร โรงพยาบาลสรรคบุรี หมู่ที่ 8 ต าบลแพรก

ศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท เครื่อง 4 100,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,500,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเสน้ทางจกัรยาน Bike Lane ทางหลวงหมายเลข 

1 ตอนควบคุม 0700 ตอนดอนรงันก - หางน า้หนองแขม ระหวา่ง กม.

294+150 - กม.300+000 (ขาเขา้จงัหวดัชยันาท) ระยะทาง 5.600 กโิลเมตร สายทาง 1 20,000,000                   
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ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันเ์สน้ทางจกัรยาน ทางหลวงหมายเลข 1 

ตอนควบคุม 0700 ตอน ดอนรงันก - หางน า้หนองแขม ระหวา่ง กม.

290+100 - กม.297+750 (ขาเขา้, ขาออก จงัหวดัชยันาท) ต าบลธรรมามูล 

อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ระยะทาง 7.650 กโิลเมตร แห่ง 1 4,500,000                    

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ววถิชีวีติชมุชน 11,591,300                

งบด าเนินงาน 11,591,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,591,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 56,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 11,428,300                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 96,600                        

ส่งเสริมการประชาสมัพนัธ ์และการตลาดการทอ่งเทีย่วเชงิรุก 3,600,000                 

งบด าเนินงาน 3,600,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,600,000                    

พฒันาผลติภณัฑช์มุชนเชื่อมโยงการทอ่งเทีย่ว 783,400                   

งบด าเนินงาน 783,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 783,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 14,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 30,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 20,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 17,600                        

กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน 89,000,000                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 89,000,000                

โครงการยกระดบัการทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน 25,000,000                

พฒันาและยกระดบั แหลง่ทอ่งเทีย่วทางประวตัศิาสตร ์ศาสนา วฒันธรรมวถิชีมุชน 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเสน้ทางจกัรยาน Bike Lane ทางหลวงหมายเลข 

1 ตอนควบคุม 0700 ตอนดอนรงันก - หางน า้หนองแขม  ระหวา่ง กม.ที่ 

298+000 ถงึ กม.ที่ 305+578 กวา้ง 2.50 เมตร ยาว 7.578 กโิลเมตร (ขา

ออก) ต าบลศิลาดาน ถงึ ต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท สายทาง 1 25,000,000                   

โครงการพฒันาบริหารจดัการน า้ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 40,000,000                

พฒันาแหลง่น า้เพือ่รองรบัการบริหารจดัการน า้อยา่งเป็นระบบ 40,000,000                

งบลงทนุ 40,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกแกม้ลงิบา้นซบัปลากระป๋อง พรอ้มก่อสรา้งอาคาร

ประกอบ ต าบลกะบกเตี้ย อ าเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท ปริมาณดนิขดุไม่

นอ้ยกวา่ 8,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหว้ยขนุแกว้ พรอ้มก่อสรา้งอาคารประกอบ ต าบล

บ่อแร่ อ าเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 68,300 แห่ง 1 20,000,000                   
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โครงการพฒันาระบบโครงขา่ย Logistic และพฒันาสภาพแวดลอ้ม การจดัการเมอืง

และชมุชนใหน่้าอยู่ 24,000,000                

เพิม่ประสทิธภิาพการคมนาคมและระบบ Logistics เพือ่การเกษตร อตุสาหกรรม 

และการทอ่งเทีย่ว 24,000,000                

งบลงทนุ 24,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 24,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนแอสฟลัติกคอนกรีต ชน.4052 แยกทล.3183

 (กม.ที่ 18+350) ถงึ แยกทล. 340 (กม.ที่ 152+068) กวา้ง 6.00 เมตร ยาว

 7.000 กโิลเมตร หนา 0.04 เมตร อ าเภอเมอืงชยันาท , อ าเภอหนัคา สายทาง 1 24,000,000                   


