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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 6,253,304,134            

จงัหวดัจนัทบรุี 6,253,304,134            

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 384,800                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) 180,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 180,000                   

โครงการศูนยก์ลางบริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) 180,000                   

ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครฐั และเอกชนเพิม่ช่องทางใหบ้ริการภาคประชาชนใหส้ามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูและบริการต่างๆ ของภาครฐั 180,000                   

งบอดุหนุน 180,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 180,000                      

รายการระดบัที1่: ล าดบัที่ 9 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลางบริการ

ภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี ชดุ 1 180,000                      

กระทรวงกลำโหม 57,233,800                

กองทพัเรือ 4,204,000                 

แผนงานยทุธศาสตรส่์งเสริมความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศดา้นความม ัน่คง 4,204,000                 

โครงการเสริมสรา้งความสมัพนัธท์างทหารทีด่กีบัประเทศเพือ่นบา้น มติรประเทศ และ

องคก์ารระหวา่งประเทศ 4,204,000                 

การสรา้งความร่วมมอืและความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศทางทหาร 4,204,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,204,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายของส านกังานประสานงานพื้นที่ชายแดนไทย-

กมัพูชา กองก าลงัป้องกนัชายแดนไทยดา้นจนัทบุร-ีตราด (สน.ปท.กปช.จต.) 0 4,204,000                    

กองบญัชาการกองทพัไทย 53,029,800                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 53,029,800                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 53,029,800                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 19,469,600                

งบลงทนุ 19,469,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,469,600                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 19,469,600                   

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลสะตอน อ าเภอสอยดาว

 จงัหวดัจนัทบุรี กม. 3.25 1,053,300                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลสะตอน อ าเภอสอยดาว

 จงัหวดัจนัทบุรี กม. 4.44 1,438,900                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลสะตอน อ าเภอสอยดาว

 จงัหวดัจนัทบุรี กม. 3.89 1,260,600                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลสะตอน อ าเภอสอยดาว

 จงัหวดัจนัทบุรี กม. 2.57 833,000                      

รายงานแสดงแผนการจดัสรรงบประมาณไปจงัหวดั/ตา่งประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ 2562(มิตจิงัหวดั/ตา่งประเทศ(เมือง))
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รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลสะตอน อ าเภอสอยดาว

 จงัหวดัจนัทบุรี กม. 4.5 1,458,400                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลสะตอน อ าเภอสอยดาว

 จงัหวดัจนัทบุรี กม. 3.2 1,114,800                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรลาดยาง ต าบลสะ

ตอน อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี กม. 0.47 1,051,900                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลาดยาง ต าบลทบัไทร อ าเภอโป่งน า้

รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี กม. 1.115 2,187,800                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรลาดยาง ต าบลสะ

ตอน อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี กม. 2.05 4,924,900                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรลาดยาง ต าบลสะ

ตอน อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี กม. 1.53 4,146,000                    

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 33,560,200                

งบลงทนุ 33,560,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,560,200                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 7,054,100                    

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลสะตอน อ าเภอสอยดาว 

จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลสะตอน อ าเภอสอยดาว 

จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลสะตอน อ าเภอสอยดาว 

จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลสะตอน อ าเภอสอยดาว 

จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลทุ่งขนาน อ าเภอสอยดาว 

จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลทุ่งขนาน อ าเภอสอยดาว 

จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลทุ่งขนาน อ าเภอสอยดาว 

จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลทุ่งขนาน อ าเภอสอยดาว 

จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลทุ่งขนาน อ าเภอสอยดาว 

จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลทุ่งขนาน อ าเภอสอยดาว 

จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลทรายขาว อ าเภอสอยดาว 

จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลทรายขาว อ าเภอสอยดาว 

จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลทรายขาว อ าเภอสอยดาว 

จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลทรายขาว อ าเภอสอยดาว 

จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลทรายขาว อ าเภอสอยดาว 

จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานสรา้งระบบประปามาตรฐาน ต าบลทุ่งขนาน อ าเภอ

สอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 1,539,700                    
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รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี

 จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี

 จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี

 จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอโป่งน า้

รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอโป่งน า้

รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลทบัไทร อ าเภอโป่งน า้รอ้น 

จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลทบัไทร อ าเภอโป่งน า้รอ้น 

จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอโป่งน า้

รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 225,800                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 26,506,100                   

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลสะตอน อ าเภอสอยดาว จงัหวดั แห่ง 1 311,900                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอโป่งน า้รอ้น 

จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 1,724,400                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลสะตอน อ าเภอสอยดาว จงัหวดั แห่ง 1 874,100                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลสะตอน อ าเภอสอยดาว จงัหวดั แห่ง 1 1,071,900                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลทุ่งขนาน อ าเภอสอยดาว จงัหวดั แห่ง 1 1,473,100                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลทุ่งขนาน อ าเภอสอยดาว จงัหวดั แห่ง 1 2,157,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลทุ่งขนาน อ าเภอสอยดาว จงัหวดั แห่ง 1 1,294,700                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลทุ่งขนาน อ าเภอสอยดาว จงัหวดั แห่ง 1 519,900                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลทุ่งขนาน อ าเภอสอยดาว จงัหวดั แห่ง 1 2,315,500                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลทุ่งขนาน อ าเภอสอยดาว จงัหวดั แห่ง 1 2,874,800                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลทุ่งขนาน อ าเภอสอยดาว จงัหวดั แห่ง 1 1,114,700                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลทุ่งขนาน อ าเภอสอยดาว จงัหวดั แห่ง 1 1,039,400                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลทรายขาว อ าเภอสอยดาว จงัหวดั แห่ง 1 4,097,800                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลทรายขาว อ าเภอสอยดาว จงัหวดั แห่ง 1 4,723,000                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลทรายขาว อ าเภอสอยดาว แห่ง 1 913,700                      

กระทรวงกำรคลงั 8,085,700                 

กรมศุลกากร 1,600,000                 

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 1,600,000                 

การจดัเกบ็ภาษศุีลกากร 1,600,000                 

บริหารการจดัเกบ็ภาษศุีลกากร 1,600,000                 

งบลงทนุ 1,600,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,600,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัรถบรรทุก ขนาดพกิดั 60 ตนั ต าบลเทพ

นิมติ อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 1,600,000                    

กรมสรรพสามติ 5,528,700                 

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 5,528,700                 

การจดัเกบ็ภาษสีรรพสามติ 5,528,700                 

การบริหารจดัเกบ็ภาษสีรรพสามติ 5,528,700                 
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งบลงทนุ 5,528,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,528,700                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,528,700                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคาร ส านกังานสรรพสามติพื้นที่จนัทบุรี

 สาขาโป่งน า้รอ้น พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอโป่งน า้

รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี โครงการ 1 5,528,700                    

กรมสรรพากร 957,000                   

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 957,000                   

การจดัเกบ็ภาษสีรรพากร 957,000                   

การจดัเกบ็ภาษอีากร 957,000                   

งบลงทนุ 957,000                   

ครุภณัฑ์ 957,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลนายายอาม อ าเภอนายายอาม คนั 1 957,000                      

กระทรวงกำรตำ่งประเทศ 1,547,700                 

ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 1,547,700                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 1,547,700                 

โครงการภารกจิการทูตเพือ่ประชาชน เสริมสรา้งภาพลกัษณ์ประเทศ และบริการดา้นการ

ต่างประเทศ 1,547,700                 

เสริมสรา้งภาพลกัษณ์ประเทศและความเชื่อม ัน่ต่อไทย 1,547,700                 

งบรายจ่ายอื่น 1,547,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายความร่วมมอืเพือ่พฒันาการจดัต ัง้โรงเรียน

ชาวประมง เพือ่ส่งเสริมการประมงอยา่งรบัผดิชอบและย ัง่ยนื ครัง้ 0 1,547,700                    

กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกฬีำ 178,000                   

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 178,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 58,000                     

นโยบาย แผน และงานดา้นการทอ่งเทีย่ว 58,000                     

พฒันาแผนแมบ่ท แผนปฏบิตักิาร ระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและเครือขา่ย 58,000                     

งบลงทนุ 58,000                     

ครุภณัฑ์ 58,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 58,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ืว) ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน    ต าบล

วดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ต าบลวดัใหม่ อ าเภอ

เมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 4 10,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 120,000                   

นโยบาย แผน และงานดา้นการกฬีา 120,000                   

จดัท า ส่งเสริมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรด์า้นการกฬีาสู่การปฏบิตั ิและตดิตาม

ประเมนิผล 120,000                   

งบลงทนุ 120,000                   
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ครุภณัฑ์ 120,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 120,000                      

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 807,300                   

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 807,300                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 666,300                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 328,300                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 328,300                   

งบด าเนินงาน 328,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 328,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 134,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

งบด าเนินงาน 338,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 338,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 245,200                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 141,000                   

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 141,000                   

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 141,000                   

งบลงทนุ 141,000                   

ครุภณัฑ์ 141,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 141,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัจนัทบุรี  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี เครื่อง 3 141,000                      

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,734,170,800            

กรมชลประทาน 1,665,939,000            

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 200,000                   

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 200,000                   

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 200,000                   

งบลงทนุ 200,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 200,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

ตามขอ้เสนอของเกษตรกร ต าบลท่าใหม่ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี รายการ 0 200,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,659,424,000            

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 11,380,000                

การปรบัปรุงงานชลประทาน 11,380,000                

งบลงทนุ 11,380,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,380,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 11,380,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบระบายน า้คลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย กม. 

4+900ถงึกม.5+075 อ่างเกบ็น า้คลองพระพทุธ ต าบลทรายขาว อ าเภอสอย รายการ 0 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 4,380,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถงุฝายยางและระบบไฟฟ้าฝายยางจนัทบุรี  

โครงการชลประทานจนัทบุรี ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบดนิช ัว่คราวคลองท่าเสมด็  โครงการ

ชลประทานจนัทบุรี ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดถนน คลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา กม.

 11+700 อ่างเกบ็น า้คลองพระพทุธ  โครงการชลประทานจนัทบุรี ต าบล

หนองตาคง อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการ

ชลประทานจนัทบุรี ต าบลท่าใหม่ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบไฟฟ้าและระบบระบายน า้ ปตร.ทุ่ง

เบญจา  โครงการชลประทานจนัทบุรี ต าบลทุ่งเบญจา อ าเภอท่าใหม่ รายการ 1 1,000,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 1,647,844,000            

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 119,000,000              

งบลงทนุ 119,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 119,000,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 119,000,000                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 44,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายบา้นบ่อยาง 2 ต าบลทุ่งขนาน อ าเภอสอยดาว รายการ 0 44,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ในพื้นที่หมู่บา้นป้องกนั

ตนเองชายแดน รายการ 0 35,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายบา้นเสยีมจบั 2 ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอโป่งน า้รอ้น

 จงัหวดัจนัทบุรี รายการ 0 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 40,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นวา่นเหลอืง-

เขารูปชา้ง ต าบลชากไทย อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี รายการ 0 40,000,000                   

ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่น า้ในพื้นทีร่บัน า้ 12,000,000                

งบลงทนุ 12,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิคลองแสลง ต าบลท่าหลวง อ าเภอมะขาม จงัหวดั รายการ 0 12,000,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 1,516,844,000            

งบลงทนุ 1,516,844,000            

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,516,844,000               

ค่าที่ดนิ 1,130,000,000               

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ รายการ 0 1,130,000,000               

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 386,844,000                 

รายการระดบัที1่: ท านบดนิหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ4.21 ลา้น 

ลบ.ม. โครงการอ่างเกบ็น า้คลองขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี รายการ 0 63,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา  เขือ่นหวังานและอาคารประกอบ

พรอ้มส่วนประกอบอืน่ โครงการอ่างเกบ็น า้คลองพะวาใหญ่ ต าบลพวา 

อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี รายการ 0 892,500                      
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รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา  เขือ่นปิดช่องเขาและอาคาร

ประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่ โครงการอ่างเกบ็น า้คลองพะวาใหญ่ 

ต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี รายการ 0 1,701,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา   ประตูระบายน า้บา้นหนิดาด  

โครงการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการใชน้ า้ในลุม่น า้วงัโตนด  ต าบลทุ่ง

เบญจา อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี รายการ 0 379,000                      

รายการระดบัที1่: เขือ่นหวังานและอาคารประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่

{{LF}}โครงการอ่างเกบ็น า้คลองพะวาใหญ่ ต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว 

จงัหวดัจนัทบุรี รายการ 0 51,000,000                   

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้บา้นหนิดาด โครงการพฒันาและเพิม่

ประสทิธภิาพการใชน้ า้ในลุม่น า้วงัโตนด ต าบลทุ่งเบญจา อ าเภอท่าใหม่ รายการ 0 21,658,000                   

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้บา้นคลองเรา โครงการพฒันาและเพิม่

ประสทิธภิาพการใชน้ า้ในลุม่น า้วงัโตนด ต าบลวงัใหม่ อ าเภอนายายอาม รายการ 0 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้และอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน า้อ่าง

เกบ็น า้คลองพระพทุธ ระยะที่ 3 จงัหวดัจนัทบุรี รายการ 0 45,162,600                   

รายการระดบัที1่: ท านบดนิหวังานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเกบ็น า้

คลองหางแมว ต าบลขนุซอ่ง อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี รายการ 0 70,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นปิดช่องเขาและอาคารประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่

โครงการอ่างเกบ็น า้คลองพะวาใหญ่  จงัหวดัจนัทบุรี รายการ 0 53,050,000                   

โครงการจดัการคุณภาพน า้ 200,000                   

การจดัการคุณภาพน า้ 200,000                   

งบลงทนุ 200,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 200,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ท านบดนิท่าเนินจนัทร ์ต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม 

จงัหวดัจนัทบุรี รายการ 0 200,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 6,315,000                 

การจดัการน า้ชลประทาน 6,315,000                 

การจดัการงานชลประทาน 6,315,000                 

งบลงทนุ 6,315,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,315,000                    

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 2,752,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารสะพานรถยนต ์กม.3+070 คลองส่งน า้สาย

ใหญ่ฝัง่ขวา อ่างเกบ็น า้คลองพระพทุธ .โครงการชลประทานจนัทบุรี ต าบล

หนองตาคง อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี รายการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 252,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการชลประทาน

จนัทบุรี ต าบลท่าใหม่ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี รายการ 0 252,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 3,563,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 3,063,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ .โครงการชลประทาน

จนัทบุรี ต าบลท่าใหม่ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี รายการ 0 2,395,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ .โครงการชลประทานจนัทบุรี ต าบลท่า

ใหม่ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี รายการ 0 668,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 500,000                      
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รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื .โครงการชลประทานจนัทบุรี ต าบลท่าใหม่

 อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี รายการ 0 500,000                      

กรมประมง 2,984,400                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 245,000                   

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 245,000                   

พฒันาคุณภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 245,000                   

งบลงทนุ 245,000                   

ครุภณัฑ์ 245,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 245,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 3 ตา พรอ้มชดุถา่ยภาพระบบ

ดจิติอล ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 245,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,739,400                 

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 2,739,400                 

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 2,739,400                 

งบลงทนุ 2,739,400                 

ครุภณัฑ์ 1,000,500                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110  กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ต าบลคลองขดุ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี คนั 1 991,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

จนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 9,500                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,738,900                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,152,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงเพาะฟกั ต าบลคลองขดุ อ าเภอท่าใหม่ แห่ง 1 1,152,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 586,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

จนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี หลงั 1 586,900                      

กรมปศุสตัว ์ 1,805,900                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 871,900                   

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 871,900                   

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลวงัแซม้ อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี คนั 1 848,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 23,900                     

งบลงทนุ 23,900                     

ครุภณัฑ์ 23,900                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 23,900                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 7,900                         

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 934,000                   

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 934,000                   

สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 934,000                   

งบลงทนุ 934,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลคลองขดุ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดั คนั 1 814,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 120,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่ท  าการงานปศุสตัวศู์นยศึ์กษาการพฒันา

อ่าวคุง้กระเบน อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลคลองขดุ อ าเภอท่าใหม่ หลงั 1 120,000                      

กรมพฒันาทีด่นิ 49,488,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 900,000                   

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 900,000                   

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 900,000                   

งบลงทนุ 900,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 900,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 900,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัจนัทบุรี ไร่ 200 900,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,558,000                 

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 4,558,000                 

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 4,422,000                 

งบลงทนุ 4,422,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,422,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,422,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัจนัทบุรี กลา้ 2000000 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัจนัทบุรี กลา้ 1100000 1,122,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 136,000                   

งบลงทนุ 136,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 136,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 136,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัจนัทบุรี ไร่ 80 136,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 400,000                   

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 400,000                   

ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 400,000                   

งบลงทนุ 400,000                   
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 400,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: จดัระบบอนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่โครงการพระราชด าริ 

จงัหวดัจนัทบุรี ไร่ 500 400,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 43,630,000                

โครงการพฒันาแหลง่น า้ชมุชน 7,992,000                 

การก่อสรา้งแหลง่น า้ชมุชน 7,992,000                 

งบลงทนุ 7,992,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,992,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 7,992,000                    

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ บา้นฉมนั หมู่ 3 ต าบลฉมนั อ าเภอมะขาม 

จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 7,992,000                    

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 าบลบ่อเวฬ ุอ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลซึ้ง อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบ่อ อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคลองน า้เค็ม อ าเภอแหลมสงิห ์จงัหวดัจนัทบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลฉมนั อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลอ่างคีรี อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปถัว ีอ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี บ่อ 30 534,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าหลวง อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัแซม้ อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทบัไทร อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตะเคียนทอง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งเบญจา อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเขาวงกต อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัใหม่ อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี บ่อ 9 160,200                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนายายอาม อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลชา้งขา้ม อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งขนาน อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทบัชา้ง อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี บ่อ 39 694,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทรายขาว อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปะตง อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสะตอน อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเขาแกว้ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเกวยีนหกั อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลร าพนั อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสองพีน่อ้ง อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเทพนิมติ อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี บ่อ 5 89,000                        

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 32,078,000                

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 32,078,000                

งบลงทนุ 32,078,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 32,078,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 32,078,000                   

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ บา้นท่าระมา้บน หมู่ 10 ต าบลมะขามอ าเภอ

มะขาม จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 9,999,000                    

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ บา้นวงัดาบ หมู่ 4 ต าบลอ่างคีรี อ าเภอมะขาม 

จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 7,221,000                    

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ บา้นตรอกเพาะ หมู่ 1 ต าบลมาบไพ อ าเภอข

ลงุ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 2,996,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็น า้ บา้นตรอกโสน หมู่ 1 ต าบลตรอกนอง

 อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 660,000                      

รายการระดบัที1่: ฝายน า้ลน้ บา้นดอยสมบูรณ์ หมู่ 11 ต าบลทรายขาว 

อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 2,832,000                    

รายการระดบัที1่: ฝายน า้ลน้ บา้นหนองตะเคียนเฒ่า หมู่ 3 ต าบลแสลง 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 2,704,000                    

รายการระดบัที1่: ฝายน า้ลน้ บา้นหนองออ้ลา่ง หมู่ 9 ต าบลมะขาม อ าเภอ

มะขาม จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 5,666,000                    

กรมวชิาการเกษตร 8,650,600                 
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แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 8,474,000                 

งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 5,246,000                 

วจิยัและพฒันา 5,246,000                 

งบลงทนุ 5,246,000                 

ครุภณัฑ์ 4,630,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,980,000                    

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

สูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 170 กโิลวตัต ์

แบบกระบะเททา้ย ต าบลฉมนั อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี คนั 1 1,980,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,650,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการสงัเคราะหแ์สงแบบกระเป๋าหิ้วพรอ้มระบบ

ควบคุมสภาพแวดลอ้ม ต าบลตะปอน อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัอากาศ ต าบลตะปอน อ าเภอขลงุ จงัหวดั เครื่อง 4 360,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องหมนุเวยีนน า้เยน็ (Refrigeration Bath 

Circulator) ต าบลตะปอน อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 2 690,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 616,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 616,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมปรบัปรุงระบบชลประทาน ต าบล{{LF}}ตะปอน 

อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 616,000                      

สนิคา้เกษตรมคุีณภาพไดม้าตรฐาน 3,228,000                 

การตรวจปจัจยัการผลติ / ศตัรูพชื ออกใบรบัรองและควบคุมก ากบัดูแลตาม พ.ร.บ. 3,228,000                 

งบลงทนุ 3,228,000                 

ครุภณัฑ์ 3,228,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนต ์สูงสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ต าบลเทพนิมติ อ าเภอ{{LF}}โป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,380,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส์เตอริโอ 2 ตา ต าบลเทพนิมติ อ าเภอ

โป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสง (Spectrophotometer) 

ต าบลตะปอน อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าความหนาแน่น (Density Meter) ต าบลตะ

ปอน อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบดผสมตวัอยา่ง (Homogenizer) ต าบลตะปอน 

อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็แนวนอน (-40 องศาเซลเซยีส) ต าบลตะปอน 

อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 100,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 176,600                   

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 176,600                   

สนบัสนุนวชิาการเกษตรดา้นพชืในโครงการพระราชด าริ 176,600                   

งบลงทนุ 176,600                   

ครุภณัฑ์ 176,600                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 176,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นอเนกประสงค ์ต าบลตะปอน อ าเภอขลงุ จงัหวดั เครื่อง 1 35,000                        
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รายการระดบัที1่: ผานบุกเบกิ ต าบลตะปอน อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 37,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ ต าบลตะปอน อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 57,200                        

รายการระดบัที1่: ใบมดีดนัหนา้ ต าบลตะปอน อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 47,000                        

กรมส่งเสริมการเกษตร 2,759,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,759,300                 

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 2,759,300                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 2,759,300                 

งบลงทนุ 2,759,300                 

ครุภณัฑ์ 89,600                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 89,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานเกษตรจงัหวดั

จนัทบุรี ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานเกษตรอ าเภอขลงุ

 ต าบลซึ้ง อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานเกษตรอ าเภอท่า

ใหม่ ต าบลเขาววั อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 32,400                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,669,700                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 378,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงเกบ็วสัดุ ส านกังานเกษตรอ าเภอท่าใหม่ ต าบล

เขาววั อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 378,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 796,000                      

รายการระดบัที1่:  ปรบัปรุงส านกังานเป็นส านกังานแบบเบ็ดเสร็จ Smart 

Office ส านกังานเกษตรอ าเภอเมอืงจนัทบุรี ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังาน ส านกังานเกษตรอ าเภอเขาคิชฌ

กูฏ ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 296,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,100,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ส านกังานเกษตรอ าเภอโป่งน า้

รอ้น ต าบลทบัไทร อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 214,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ เลขที่ 1035, 1037, 1039 และ

 1041 ส านกังานเกษตรจงัหวดัจนัทบุรี ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี แห่ง 1 442,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ เลขที่ 1027, 1029, 1031, 

1033 ส านกังานเกษตรจงัหวดัจนัทบุรี ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี แห่ง 1 442,900                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 395,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ ส านกังานเกษตรอ าเภอขลงุ ต าบลซึ้ง 

อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 395,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2,506,800                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 651,600                   

โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 651,600                   

พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 651,600                   

งบอดุหนุน 651,600                   

ครุภณัฑก์ารเกษตร 651,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรเมอืงขลงุ จ ากดั ต าบลขลงุ

 อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี ในการจดัหารถโฟลค์ลฟิท ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3 คนั 1 651,600                      



14 / 109

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03220000 จงัหวดัจนัทบรุี

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 1,855,200                 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 1,855,200                 

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1,793,200                 

งบลงทนุ 1,793,200                 

ครุภณัฑ์ 1,793,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 97,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วนชนิด ต ัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั

จนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 3 97,200                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,696,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัจนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั คนั 2 1,696,000                    

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 62,000                     

งบลงทนุ 62,000                     

ครุภณัฑ์ 62,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 62,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัจนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัจนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี เครื่อง 2 18,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 36,800                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 36,800                     

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 36,800                     

จดัทีด่นิ 36,800                     

งบลงทนุ 36,800                     

ครุภณัฑ์ 36,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 36,800                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัจนัทบุรี   ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 3,800                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัจนัทบุรี  ต าบลตลาด อ าเภอ

เมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัจนัทบุรี  ต าบล

ตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 22,000                        

กระทรวงคมนำคม 1,486,645,000            

กรมเจา้ทา่ 71,411,000                

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

โครงการการตรวจตราเพือ่สนบัสนุนการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   
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ตรวจตราเพือ่สนบัสนุนการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

งบด าเนินงาน 100,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 51,311,000                

การพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการขนส่งทางน า้ 44,311,000                

ขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ 44,311,000                

งบลงทนุ 44,311,000                

ครุภณัฑ์ 7,800,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 7,800,000                    

รายการระดบัที1่: ทุ่นเครื่องหมายการเดนิเรือ พรอ้มอปุกรณ์ขนาด

เสน้ผ่าศูนยก์ลาง ไม่นอ้ยกวา่ 1.50 เมตร ส านกังานพฒันาและบ ารุงรกัษา ชดุ 2 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ทุ่นเครื่องหมายการเดนิเรือ พรอ้มอปุกรณ์ขนาด

เสน้ผ่าศูนยก์ลาง ไม่นอ้ยกวา่ 2.10 เมตร ส านกังานพฒันาและบ ารุงรกัษา ชดุ 2 5,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,511,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 36,511,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งหลกัไฟขอบร่อง หลกัไฟปลายสนัเขือ่น และ

หลกัไฟแสดงที่หมายอนัตราย พรอ้มอปุกรณ์เครื่องหมายการเดนิเรือ 

ส านกังานพฒันาและบ ารุงรกัษาทางน า้ที่ 5 จ.จนัทบุรี จ านวน หลกั 4 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งหลกัไฟน าพรอ้มอปุกรณ์เครื่องหมายการ

เดนิเรือ ส านกังานพฒันาและบ ารุงรกัษาทางน า้ที่ 5 จ.จนัทบุรี จ านวน หลกั 2 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ชายฝัง่ทะเล (ด าเนินการ

เอง) ส านกังานพฒันาและบ ารุงรกัษาทางน า้ที่ 5 จ.จนัทบุรี จ านวน 9 ร่องน า้ 

เน้ือดนิประมาณ ลบ.ม. 740000 26,011,000                   

การก ากบัดูแลขนส่งทางน า้และพาณิชยนาวี 7,000,000                 

การตรวจตราและควบคุมการเดนิเรือ 7,000,000                 

งบลงทนุ 7,000,000                 

ครุภณัฑ์ 7,000,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: เรือกูภ้ยัความเร็วสูง สสีม้ ส านกังานเจา้ท่าภูมภิาคที่ 6 

สาขาจนัทบุรี จ.จนัทบุรี จ านวน ล า 1 7,000,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 20,000,000                

โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 20,000,000                

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าส ารวจออกแบบ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษาออกแบบรายละเอยีดในการขดุลอกแม่น า้สาย

หลกัที่ลุม่น า้ภาคตะวนัออก 4 ลุม่น า้ ที่ลุม่น า้ปราจนีบุรี บางปะกง โตนเลสาป

 ชายฝัง่ทะเลตะวนัออก ฉบบั 1 20,000,000                   

กรมการขนส่งทางบก 5,030,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,660,000                 

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 3,660,000                 

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 3,660,000                 
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งบลงทนุ 3,660,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,660,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,210,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัขา้ราชการ ส านกังานขนส่ง 

สาขาอ าเภอสอยดาว ต าบลปะตง อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 2,210,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัจนัทบุรี ต าบลตลาด 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 540,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัจนัทบุรี สาขาอ าเภอสอย

ดาว ต าบลปะตง อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 910,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,370,700                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

งบลงทนุ 1,370,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,370,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,370,700                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดัจนัทบุรี ต าบลตลาด

 อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 931,147,900              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 618,178,000              

โครงการก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งประเทศ 347,878,000              

ก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งประเทศ 347,878,000              

งบลงทนุ 347,878,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 347,878,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 347,878,000                 

รายการระดบัที1่: สาย อ.เขาสอยดาว - ด่านชายแดนบา้นแหลม จ.จนัทบุรี กม. 21.102 347,878,000                 

โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 18,500,000                

ยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 18,500,000                

งบลงทนุ 18,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,500,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 18,500,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บา้นสิ้ว จ. แห่ง 1 18,500,000                   

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 21,800,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 21,800,000                

งบลงทนุ 21,800,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,800,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 21,800,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บา้นสิ้ว -  โพธิ์ทอง จ.จนัทบุรี กม. 3.29 21,800,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 230,000,000              

ก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง 230,000,000              

งบลงทนุ 230,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 230,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 230,000,000                 

รายการระดบัที1่: สายจนัทบุรี - สระแกว้ ตอน อ.โป่งน า้รอ้น - อ.สอยดาว กม. 21.15 230,000,000                 



17 / 109

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03220000 จงัหวดัจนัทบรุี

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 100,000,000              

โครงการพฒันาพื้นทีเ่ศรษฐกจิชายแดนภาคตะวนัออก 100,000,000              

พฒันาโครงขา่ยทางหลวง 100,000,000              

งบลงทนุ 100,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 100,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 100,000,000                 

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขา

หย ัง่ จ.จนัทบุรี แห่ง 1 100,000,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 206,119,900              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 186,904,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 186,904,000              

งบลงทนุ 186,904,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 186,904,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 186,904,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงจนัทบุรี กม. 630 42,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บา้นสิ้ว - โพธิ์ทอง ตอน 1 จ. แห่ง 1 7,600,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3153 ตอน จนัทบุรี - ท่าใหม่ จ. แห่ง 1 8,270,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหย ัง่ 

ตอน 3 จ.จนัทบุรี แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3322 ตอน เนินสูง - เขาสุกมิ จ. แห่ง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บา้นสิ้ว จ.จนัทบุรี แห่ง 1 16,200,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3299 ตอน ชา้งทูน - โชคด ีจ.จนัทบุรี แห่ง 1 19,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บา้นพลิ้ว - แม่น า้เวฬ ุจ. แห่ง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บา้นสิ้ว - โพธิ์ทอง ตอน 2 จ. แห่ง 1 16,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3247 ตอน โป่งน า้รอ้น - จางวาง จ. แห่ง 1 12,474,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3409 ตอน ชากไทย - ทุ่งจนัด า ตอน 

1 จ.จนัทบุรี แห่ง 1 13,400,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3448 ตอน ทุ่งขนาน - ตาเรือง จ. แห่ง 1 17,160,000                   

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 19,215,900                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 12,666,000                

งบลงทนุ 12,666,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,666,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 12,666,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บา้นสิ้ว ตอน 

1จ. จนัทบุรี แห่ง 1 1,260,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บา้นสิ้ว ตอน 3

 จ. จนัทบุรี แห่ง 1 1,017,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บา้นสิ้ว ตอน 4

 จ. จนัทบุรี แห่ง 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บา้นสิ้ว ตอน 5

 จ. จนัทบุรี แห่ง 1 2,880,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บา้นสิ้ว และ

สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บา้นสิ้ว - โพธิ์ทอง จ. จนัทบุรี แห่ง 2 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บา้นพลิ้ว ตอน

 1 จ. จนัทบุรี แห่ง 1 1,297,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หนา้ค่าย ตชด. - พงั

งอน ตอน 4 จ. จนัทบุรี แห่ง 1 850,000                      
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขา

หย ัง่ ตอน 1 จ. จนัทบุรี แห่ง 1 932,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หนา้ค่าย ตชด. - พงั

งอน จ. จนัทบุรี แห่ง 1 1,450,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 6,549,900                 

งบลงทนุ 6,549,900                 

ครุภณัฑ์ 2,249,900                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,184,900                    

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี ีพรอ้ม

อปุกรณ์อ านวยความสะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.4 กก.3 บก.ทล. จ.จนัทบุรี คนั 1 2,184,900                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 65,000                        

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

 ส.ทล.4 กก.3 บก.ทล. จ.จนัทบุรี เครื่อง 1 65,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,300,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน 10 คูหา พรอ้มที่จอดรถและลานซกั

ลา้ง ส.ทล.4 กก.3 บก.ทล. จ.จนัทบุรี หลงั 1 4,300,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 6,850,000                 

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 2,500,000                 

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 2,500,000                 

งบลงทนุ 2,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,500,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หนา้ค่าย -ตชด. - พงั

งอน จ. จนัทบุรี แห่ง 1 2,500,000                    

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 479,055,400              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 143,832,600              

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 31,632,600                

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 31,632,600                

งบลงทนุ 31,632,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,632,600                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 31,632,600                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองพระสะทงึ อ.สอยดาว จ.จนัทบุรี ม. 80 14,540,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองทรายขาว อ.โป่งน า้รอ้น จ.จนัทบุรี ม. 110 13,592,600                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองเครือหวาย อ.โป่งน า้รอ้น จ.จนัทบุรี ม. 60 3,500,000                    

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 99,700,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 99,700,000                

งบลงทนุ 99,700,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 99,700,000                   
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ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 99,700,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3193 - บ.แหลม อ.โป่งน า้รอ้น จ.จนัทบุรี กม. 3.65 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บ.ตามูล - บ.สะตอน อ.สอยดาว จ.จนัทบุรี กม. 1.4 9,940,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3 - บ.หนองบวั อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี กม. 1.4 9,940,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3249 - บ.เขาลูกชา้ง อ.เขาคิชฌกูฏ จ. กม. 1.4 9,940,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3407 - บ.ซอยสอง อ.แก่งหางแมว จ. กม. 1.4 9,940,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.317 - บ.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จนัทบุรี กม. 1.4 9,940,000                    

โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่การเชื่อมต่อระบบขนส่ง 3,500,000                 

ก่อสรา้งเพือ่การเชื่อมต่อระบบขนส่ง 3,500,000                 

งบลงทนุ 3,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,500,000                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาส ารวจออกแบบถนนสายสนบัสนุนจดุผ่าน

แดนถาวรบา้นผกักาด อ.โป่งน า้รอ้น จ.จนัทบุรี 0 3,500,000                    

โครงการก่อสรา้งเพือ่ยกระดบัมาตรฐานสะพาน 9,000,000                 

ขยายความกวา้งสะพาน 9,000,000                 

งบลงทนุ 9,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย จบ.4012 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3406 - น า้ตกเขาสบิหา้ช ัน้ อ.แก่งหางแมว จ.จนัทบุรี แห่ง 1 9,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 24,839,000                

โครงการพฒันาการผลติสนิคา้เกษตรและการคา้ผลไมภ้าคตะวนัออก 24,839,000                

ปรบัปรุงและอ านวยความสะดวกเสน้ทางการผลติและธุรกจิสนิคา้ใหไ้ดม้าตรฐานสากล 24,839,000                

งบลงทนุ 24,839,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,839,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 24,839,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย จบ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 

3407 - บา้นซอยสอง อ.ท่าใหม,่ แก่งหางแมว จ.จนัทบุรี กม. 5.9 24,839,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 256,243,800              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 17,945,800                

พฒันาสะพานขนาดกลาง 5,100,000                 

งบลงทนุ 5,100,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,100,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 5,100,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองเลก็ อ.มะขาม จ.จนัทบุรี ม. 30 5,100,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 12,845,800                

งบลงทนุ 12,845,800                

ครุภณัฑ์ 2,006,800                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 821,000                      

รายการระดบัที1่: รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง แขวงทาง

หลวงชนบทจนัทบุรี คนั 1 821,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,115,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัคุณภาพการสะทอ้นแสงของเสน้จราจร 

(Retroreflectometer for Traffic Marking : Qd & RL) แขวงทางหลวง

ชนบทจนัทบุรี เครื่อง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Sand Cone แขวง

ทางหลวงชนบทจนัทบุรี ชดุ 1 77,000                        

รายการระดบัที1่: ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 108 ลติร แขวงทาง

หลวงชนบทจนัทบุรี เครื่อง 1 138,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,839,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,327,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยั 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 10,327,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 512,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ หมวดบ ารุงทาง

หลวงชนบทเขาคิชฌกูฎ แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี แห่ง 1 512,000                      

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 209,541,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 209,541,000              

งบลงทนุ 209,541,000              

ครุภณัฑ์ 4,794,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,094,000                    

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

ดบัเบิ้ลแค็บ แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถยนตต์รวจการณ์ เครื่องยนตด์เีซล แบบขบัเคลือ่น 2 

ลอ้ แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี คนั 1 1,280,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 2,700,000                    

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

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 204,747,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 204,747,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย จบ.1030 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - 

บา้นวงัแซม้ อ.เมอืง, มะขาม จ.จนัทบุรี แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย จบ.1036 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - 

หาดคุง้วมิาน อ.นายายอาม, ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย จบ.1008 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - 

บา้นสนามไชย อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี แห่ง 1 6,249,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย จบ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 

3249 - บา้นเขาลูกชา้ง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จนัทบุรี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย จบ.4049 แยกทางหลวงหมายเลข 

3249 - บา้นวงัแซม้ อ.มะขาม, เขาคิชฌกูฏ จ.จนัทบุรี แห่ง 1 5,670,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย จบ.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 

3406 - บา้นน า้ขุน่ อ.แก่งหางแมว, เขาคิชฌกูฏ จ.จนัทบุรี แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย จบ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 

3249 - บา้นเขาลูกชา้ง อ.เขาคิชฌกูฏ, ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี แห่ง 1 9,500,000                    
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย จบ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 

3406 - น า้ตกเขาสบิหา้ช ัน้ อ.แก่งหางแมว จ.จนัทบุรี แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย จบ.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 

3277 - บา้นเนินจาม อ.ขลงุ จ.จนัทบุรี แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย จบ.6004 บา้นตามูล - บา้นสะตอน อ.

สอยดาว จ.จนัทบุรี แห่ง 1 5,670,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย จบ.4049 แยกทางหลวงหมายเลข 

3249 - บา้นวงัแซม้ อ.มะขาม, เขาคิชฌกูฏ จ.จนัทบุรี แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย จบ.6050 บา้นจนัตาแป๊ะ อ.เขาคิชฌกูฏ

 จ.จนัทบุรี แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย จบ.1028 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นแก่ง

นอ้ย อ.นายายอาม, แก่งหางแมว จ.จนัทบุรี กม. 2.2 14,250,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย จบ.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3277 - บา้น

ตาพลาย อ.มะขาม, ขลงุ จ.จนัทบุรี กม. 2.4 15,200,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย จบ.5020 แยกทางหลวงชนบท จบ.

1030 - บา้นวงัแซม้ อ.เมอืง, มะขาม จ.จนัทบุรี แห่ง 1 7,718,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย จบ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3407 - บา้น

ซอยสอง อ.ท่าใหม,่ แก่งหางแมว จ.จนัทบุรี กม. 2.2 14,250,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย จบ.5021 แยกทางหลวงชนบท จบ.4012 - บา้น

ขนุซอ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จนัทบุรี กม. 3 19,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย จบ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 317

 - บา้นทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จนัทบุรี แห่ง 1 7,718,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย จบ.1018 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - 

บา้นคลองลาว อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี แห่ง 1 8,312,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี กม. 594 29,710,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 28,757,000                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 27,710,100                

งบลงทนุ 27,710,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,710,100                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 27,710,100                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย รย.4036 เฉลมิบูรพาชลทติ อ.ท่าใหม,่ แหลม

สงิห ์จ.จนัทบุรี แห่ง 1 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 1,910,100                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย จบ.3025 แยกทาง

หลวงหมายเลข 317 - บา้นหนองมะค่า อ.สอยดาว จ.จนัทบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย จบ.4009 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3406 - บา้นน า้ขุน่ อ.แก่งหางแมว, เขาคิชฌกูฏ จ.จนัทบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทจนัทบุรี แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 54,140,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 17,950,000                

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 17,950,000                

งบลงทนุ 17,950,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,950,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 17,950,000                   

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย จบ.

1008 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นสนามไชย อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย จบ.

1011 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นชา้งขา้ม อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย จบ.

3007 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จนัทบุรี แห่ง 2 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย จบ.

4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3249 - บา้นเขาลูกชา้ง อ.เขาคิชฌกูฏ, ท่าใหม่ แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย จบ.

4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3406 - บา้นน า้ขุน่ อ.แก่งหางแมว จ.จนัทบุรี แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย จบ.

4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3406 - น า้ตกเขาสบิหา้ช ัน้ อ.แก่งหางแมว จ. แห่ง 3 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย จบ.

4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3407 - บา้นซอยสอง อ.แก่งหางแมว จ. แห่ง 2 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย จบ.

4015 แยกทางหลวงหมายเลข 3424 - บา้นโคง้พฒันา อ.สอยดาว, โป่งน า้ แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย จบ.

4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3277 - บา้นเนินจาม อ.ขลงุ จ.จนัทบุรี แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย จบ.

4023 แยกทางหลวงหมายเลข 3406 - บา้นคลองแดง อ.แก่งหางแมว จ. แห่ง 4 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย จบ.

4033 แยกทางหลวงหมายเลข 3193 - บา้นแหลม อ.โป่งน า้รอ้น จ.จนัทบุรี แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รย.

4036 เฉลมิบูรพาชลทติ อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี แห่ง 1 950,000                      

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 26,690,000                

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 26,690,000                

งบลงทนุ 26,690,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,690,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 26,690,000                   

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย จบ.

1030 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นวงัแซม้ อ.เมอืง, มะขาม จ.จนัทบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย จบ.

1036 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - หาดคุง้วมิาน อ.นายายอาม, ท่าใหม่ จ. แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย จบ.

3007 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จนัทบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย จบ.

3019 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นตะบกเตี้ย อ.มะขาม จ.จนัทบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย จบ.

3025 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นหนองมะค่า อ.สอยดาว จ.จนัทบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย จบ.

4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3249 - บา้นเขาลูกชา้ง อ.เขาคิชฌกูฏ, ท่าใหม่ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย จบ.

4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3406 - บา้นน า้ขุน่ อ.แก่งหางแมว, เขาคิชฌ แห่ง 2 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย จบ.

4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3406 - น า้ตกเขาสบิหา้ช ัน้ อ.แก่งหางแมว จ. แห่ง 1 1,900,000                    
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รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย จบ.

4015 แยกทางหลวงหมายเลข 3424 - บา้นโคง้พฒันา อ.สอยดาว, โป่งน า้ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย จบ.

4032 แยกทางหลวงหมายเลข 3193 - บา้นหนองกก อ.โป่งน า้รอ้น จ.จนัทบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย จบ.

4049 แยกทางหลวงหมายเลข 3249 - บา้นวงัแซม้ อ.มะขาม, เขาคิชฌกูฏ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รย.

4036 เฉลมิบูรพาชลทติ อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี แห่ง 2 3,890,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 9,500,000                 

ปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 9,500,000                 

งบลงทนุ 9,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,500,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย จบ.1011 แยกทางหลวง

หมายเลข 3 - บา้นชา้งขา้ม อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี แห่ง 1 9,500,000                    

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 152,875,500               

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 31,306,400                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 2,285,600                 

โครงการฟ้ืนฟูทรพัยากรปะการงัและหญา้ทะเลแบบบูรณาการทกุภาคส่วน 1,496,400                 

ฟ้ืนฟูทรพัยากรปะการงัและหญา้ทะเลแบบบูรณาการทกุภาคส่วน 1,496,400                 

งบรายจ่ายอื่น 1,496,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกเสริมหญา้ทะเล จงัหวดัจนัทบุรี ไร่ 12 1,496,400                    

โครงการขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการบริหารจดัการ

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 789,200                   

ขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการบริหารจดัการทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 789,200                   

งบด าเนินงาน 789,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 789,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั และ

อนุกรรมการ ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการบริหารจดัการทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 38,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 62,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 61,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุและติดตามงานของ

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการบริหาร

จดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 97,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 91,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 28,400                        

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 8,000,000                 

โครงการบูรณาการการจดัการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่ทะเล 23 จงัหวดั 8,000,000                 

บูรณาการจดัการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่ทะเล 23 จงัหวดั 8,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 8,000,000                 



24 / 109

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03220000 จงัหวดัจนัทบรุี

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่โดยวธิกีารปกัไม ้

ไผ่ชะลอความรุนเเรงของคลืน่ในชายฝัง่ที่เป็นหาดโคลน จงัหวดัจนัทบุรี เมตร 2000 8,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 15,102,000                

โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคตะวนัออก 15,102,000                

แกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่(ภาคตะวนัออก) 14,800,000                

งบรายจ่ายอื่น 14,800,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่โดยวธิกีารปกัไม ้

ไผ่ชะลอความรุนเเรงของคลืน่ในชายฝัง่ที่เป็นหาดโคลน จงัหวดัจนัทบุรี เมตร 3700 14,800,000                   

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละสาธติการเพาะช ากลา้ไมป่้าชายเลน (ภาคตะวนัออก) 302,000                   

งบด าเนินงาน 302,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 302,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 111,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 28,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 88,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 13,600                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 5,918,800                 

พื้นทีท่รพัยากรทางทะเล ชายฝัง่ทะเล และป่าชายเลน ไดร้บัการบริหารจดัการ 5,918,800                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 5,918,800                 

งบลงทนุ 5,918,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,918,800                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,918,800                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าชายเลน อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัจนัทบุรี ไร่ 5103 5,918,800                    

กรมทรพัยากรน า้ 26,050,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 26,050,000                

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 26,050,000                

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 26,050,000                

งบลงทนุ 26,050,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,050,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 26,050,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองกลว้ย  หมู่ที่ 15  ต าบลนายายอาม  

อ าเภอนายายอาม  จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองบา้นผกักาด  หมู่ที่ 3  ต าบลคลองใหญ่

  อ าเภอโป่งน า้รอ้น  จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 3,850,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองหนิเพลงิ  หมู่ที่ 8,9,11  ต าบลปะตง  

อ าเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 15,000,000                   

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 24,372,400                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 24,372,400                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 12,109,000                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 4,245,000                 

งบลงทนุ 4,245,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,245,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 4,245,000                    



25 / 109

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03220000 จงัหวดัจนัทบรุี

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนวดัตกพรม  หมู่ที่ 2 

ต าบลตกพรม อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนศรีรตันร์าษฎร์

อนุเคราะห ์ หมู่ที่ 3ต าบลทุ่งเบญจา อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนบา้นแกว้  หมู่ที่ 2 

ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 7,864,000                 

งบลงทนุ 7,864,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,864,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 7,864,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนบา้นชากไทย (จงจนิต์

ประชานุเคราะห)์  หมู่ที่ 4 ต าบลซากไทย อ าเภอเขาคิชฌกูฎ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนวดัทุ่งเบญจา  หมู่ที่ 3 

ต าบลทุ่งเบญจา อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนบา้นหนองบอน  หมู่ที่ 1

 ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนบา้นคลองใหญ่  หมู่ที่ 4

 ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนบา้นใหม่  หมู่ที่ 4 

ต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนบา้นวงัตกั  หมู่ที่ 9 

ต าบลฉมนั อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนวดัโป่งแรด (ปคุณวทิยา

คาร) หมู่ที่ 2 ต าบลพลบัพลา อ าเภอเมอืง จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นน า้ตกพลิ้ว (เฉลมิ

พงษร์าฎรพ์ทิยาคาร) หมู่ที่ 1 ต าบลพลิ้ว อ าเภอแหลมสงิห ์จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 983,000                      

โครงการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม 1,477,200                 

แกไ้ขปญัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและน า้เค็ม 1,477,200                 

งบลงทนุ 1,477,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,477,200                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,477,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นคลองพลู หมู่ที่ 5 ต าบลคลองพลู อ าเภอ

เขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นตีนเขา หมู่ที่ 1 ต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอ

เมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 492,400                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นคลองนารายณ์ หมู่ที่ 2 ต าบลคลอง

นารายณ์ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 492,400                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 9,586,200                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 3,004,200                 

งบลงทนุ 3,004,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,004,200                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,004,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองบอน  หมู่ที่ 1 

ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นสะตอน  หมู่ที่ 1 ต าบล

สะตอน อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นเขาไผ่  หมู่ที่ 9 ต าบล

สะตอน อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นทรพัยเ์จริญใต ้ หมู่ที่ 11

 ต าบลสะตอน อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนิกอง  หมู่ที่ 8 ต าบล

วงัใหม่ อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองโสม  หมู่ที่ 15 

ต าบลนายายอาม อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นทบัไทร  หมู่ที่ 1 ต าบล

ทบัไทร อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นคลองบอน  หมู่ที่ 4 

ต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นทุ่งตลาด  หมู่ที่ 9 ต าบล

วงัแชม้ อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบเทอรไ์บน์ 4,694,200                 

งบลงทนุ 4,694,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,694,200                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 4,694,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นซ าปลาไหล  หมู่ที่ 12 ต าบล

สองพีน่อ้ง อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นเขามะปริง  หมู่ที่ 5 ต าบล

นายายอาม อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นประแกต  หมู่ที่ 3 ต าบล

สามพีน่อ้ง อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 335,300                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นมะรุม  หมู่ที่ 6 ต าบลคลอง

ใหญ่ อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นคลองตาคง  หมู่ที่ 1 ต าบล

โป่งน า้รอ้น อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นคลองขวาง  หมู่ที่ 9 ต าบล

แสลง อ าเภอเมอืง จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นเขาตานก  หมู่ที่ 10 ต าบล

แสลง อ าเภอเมอืง จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นบ่อยาง  หมู่ที่ 13 ต าบลทุ่ง

ขนาน อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นสองหอ้ง  หมู่ที่ 7 ต าบล

ร าพนั อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นแพร่งหนา้ผาบน  หมู่ที่ 6 

ต าบลเขาแกว้ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นตามูล  หมู่ที่ 1 ต าบล

ทรายขาว อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นดงชะมูล  หมู่ที่ 2 ต าบลท่า

ชา้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นคลองปรือ  หมู่ที่ 6 ต าบล

ฉมนั อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นคลองขวาง  หมู่ที่ 5 ต าบล

แสลง อ าเภอเมอืง จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 335,300                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 1,887,800                 

งบลงทนุ 1,887,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,887,800                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นเจริญสุข หมู่ที1่7 ต าบลแก่งหางแมว

 อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 1,200,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 1,200,000                 

งบลงทนุ 1,200,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,200,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองหา้ง หมู่ที่ 11 ต าบลซึ้ง อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 240,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหว้งหนิ หมู่ที่ 13 ต าบลนายายอาม อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นตามูล หมู่ที่ 1 ต าบลทรายขาว อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเขาแดง หมู่ที่ 9 ต าบลทบัชา้ง อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโป่งเจริญชยั หมู่ที่ 4 ต าบลทบัชา้ง อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 32,624,300                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 16,117,100                

โครงการส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศน ์และอารยธรรมขอม ภาคตะวนัออก 16,117,100                

ทอ่งเทีย่วตามแหลง่ธรรมชาต ิ(ภาคตะวนัออก) 16,117,100                

งบลงทนุ 16,117,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,117,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,406,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว (ภาคตะวนัออก) 

อทุยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 8,406,300                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,710,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว (ภาคตะวนัออก) 

อทุยานแห่งชาติเขาสบิหา้ช ัน้ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 7,710,800                    

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 6,357,700                 

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 5,727,700                 

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 768,500                   

งบลงทนุ 768,500                   

ครุภณัฑ์ 250,500                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 33,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 3 33,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตด์เีซล สูบน า้ได ้

1,750 ลติรต่อนาท ีจงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 45,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 172,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กโิลวตัต ์จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 3 172,500                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 518,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 518,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัจนัทบุรี ไร่ 100 518,000                      

การแกไ้ขปญัหาชา้งป่าและสตัวป่์าทีส่รา้งผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นทีอ่นุรกัษส์ตัวป่์า 4,513,600                 

งบลงทนุ 4,513,600                 

ครุภณัฑ์ 3,268,600                    

ครุภณัฑส์ ารวจ 1,098,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุวทิยตุิดตามตวัชา้งป่า จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 4 1,098,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 2,170,600                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑส์ าหรบัชดุเคลือ่นที่เร็วผลกัดนัชา้งป่า จงัหวดั ชดุ 2 2,170,600                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,245,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,245,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงแหลง่น า้ส  าหรบัสตัวป่์า ขนาด 6,000 ลูกบาศก์

เมตร จงัหวดัจนัทบุรี แหลง่ 1 660,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทุ่งหญา้ส าหรบัเป็นแหลง่อาหารสตัวป่์า จงัหวดั ไร่ 500 585,000                      

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 445,600                   

งบลงทนุ 445,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 445,600                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 445,600                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัจนัทบุรี กโิลเมตร 40 205,600                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบป่าเปียกตามแนวพระราชด าริ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 3 240,000                      

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 630,000                   

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 630,000                   

งบลงทนุ 630,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 630,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 630,000                      

รายการระดบัที1่: ส ารวจโครงขา่ยหมดุหลกัฐานแผนที่ จงัหวดัจนัทบุรี กโิลเมตร 210 630,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 5,167,800                 

โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคตะวนัออก 5,167,800                 

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคตะวนัออก) 5,167,800                 

งบด าเนินงาน 174,900                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 174,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3 174,900                      

งบลงทนุ 4,992,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,992,900                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,992,900                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัจนัทบุรี กโิลเมตร 135 693,900                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัจนัทบุรี ไร่ 450 1,575,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าฟ้ืนฟูโครงสรา้งระบบนิเวศตน้น า้ จงัหวดัจนัทบุรี ไร่ 300 1,170,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัจนัทบุรี ไร่ 300 1,554,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 4,981,700                 

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 4,981,700                 

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 3,257,200                 

งบลงทนุ 3,257,200                 

ครุภณัฑ์ 25,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยา แบบใชแ้รงลม ชนิดสะพายหลงั ขนาด 3.5 

แรงมา้ จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,232,200                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 606,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมหน่วยพทิกัษป่์าคลองตาชนั เขต

รกัษาพนัธุส์ตัวป่์าคลองเครือหวายเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 80,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ปลูกสรา้งภายในศูนยศึ์กษา

ธรรมชาติและสตัวป่์าเขาสอยดาว บา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวั ศูนยศึ์กษา

ธรรมชาติและสตัวป่์าเขาสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 376,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ปลูกสรา้งภายในศูนยศึ์กษา

ธรรมชาติและสตัวป่์าเขาสอยดาว บา้นพกัขา้ราชการระดบั 1-2 ศูนยศึ์กษา

ธรรมชาติและสตัวป่์าเขาสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 149,700                      
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,625,800                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัจนัทบุรี กโิลเมตร 500 2,570,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า สถานีเพาะเลี้ยงสตัวป่์าเขา

สอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 55,800                        

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 1,724,500                 

งบลงทนุ 1,724,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,724,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,724,500                    

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั กลา้ 150000 435,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัจนัทบุรี ไร่ 200 140,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัจนัทบุรี ไร่ 120 122,400                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัจนัทบุรี ไร่ 945 463,100                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมก้ฤษณา เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัจนัทบุรี ไร่ 900 423,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมพ้ะยูง เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัจนัทบุรี ไร่ 300 141,000                      

ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 24,018,000                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 24,018,000                

โครงการถา่ยโอนการสนบัสนุนแผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการขยะในระดบัจงัหวดั 24,018,000                

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการจดัการขยะ 24,018,000                

งบอดุหนุน 24,018,000                

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 24,018,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งระบบการจดัการขยะเพือ่ผลติเป็นเชื้อเพลงิ 

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ ยอนิทรีย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบล

แก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 24,018,000                   

กรมป่าไม ้ 14,504,400                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 454,100                   

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 454,100                   

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 454,100                   

งบลงทนุ 454,100                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 454,100                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 454,100                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัจนัทบุรี กโิลเมตร 8 41,100                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแหลง่ผลติเมลด็พนัธุไ์มป่้าอายเุกนิ 10 ปี จงัหวดั ไร่ 700 413,000                      

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 3,873,300                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 102,800                   

ป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั 102,800                   

งบลงทนุ 102,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 102,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 102,800                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัจนัทบุรี กโิลเมตร 20 102,800                      

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 3,770,500                 

อนุรกัษแ์ละส่งเสริมสมนุไพรจากป่า 175,000                   

งบลงทนุ 175,000                   
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 175,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 175,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกพชืสมนุไพร จงัหวดัจนัทบุรี ไร่ 50 175,000                      

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 514,000                   

งบลงทนุ 514,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 514,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 514,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัจนัทบุรี กโิลเมตร 100 514,000                      

เพิม่ศกัยภาพการป้องกนัไมพ้ะยูงและไมม้ค่ีา 1,087,500                 

งบลงทนุ 1,087,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,087,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,087,500                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัจนัทบุรี กลา้ 375000 1,087,500                    

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 1,994,000                 

งบอดุหนุน 70,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 1 70,000                        

งบรายจ่ายอื่น 1,924,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัจนัทบุรี หมู่บา้น 27 324,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัจนัทบุรี หมู่บา้น 80 1,600,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 4,446,400                 

โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคตะวนัออก 4,446,400                 

ป้องกนัรกัษาทรพัยากรป่าไมภ้าคตะวนัออก 490,600                   

งบด าเนินงาน 240,600                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 240,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 193,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 46,800                        

งบอดุหนุน 250,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดั หมู่บา้น 5 250,000                      

ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคตะวนัออก 89,000                     

งบด าเนินงาน 89,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 68,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 9,000                         

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคตะวนัออก 3,866,800                 

งบด าเนินงาน 2,056,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,056,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 313,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 212,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 446,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 268,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 81,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 209,000                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 2,400                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 2,100                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 520,000                      

งบลงทนุ 1,060,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,060,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,060,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าเสน้ทางศึกษาธรรมชาติ จงัหวดัจนัทบุรี กโิลเมตร 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัจนัทบุรี กลา้ 400000 660,000                      

งบอดุหนุน 750,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 700,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 10 700,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า เครือขา่ย 1 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 5,730,600                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 5,730,600                 

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 1,304,800                 

งบลงทนุ 1,304,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,304,800                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,304,800                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัจนัทบุรี กลา้ 120000 348,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมม้ค่ีา จงัหวดัจนัทบุรี กลา้ 40000 304,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัจนัทบุรี กโิลเมตร 20 102,800                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าใชส้อย จงัหวดัจนัทบุรี ไร่ 50 259,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดัจนัทบุรี ไร่ 100 95,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัจนัทบุรี ไร่ 400 196,000                      

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 4,425,800                 

งบลงทนุ 4,425,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,425,800                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,425,800                    

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

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

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมด้ว้ยถาดระบบรากลอย จงัหวดัจนัทบุรี กลา้ 200000 400,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัจนัทบุรี กโิลเมตร 7 36,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัจนัทบุรี ไร่ 1419 695,300                      

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 1,440,700                 

กรมอตุนิุยมวทิยา 1,440,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,440,700                 

ขา่วพยากรณ์อากาศ รายงานแผน่ดนิไหว  และประกาศเตอืนภยัธรรมชาติ 1,440,700                 

ท าการตรวจอากาศและตรวจวดัสารประกอบอตุนิุยมวทิยาและแผน่ดนิไหว 1,440,700                 

งบลงทนุ 1,440,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,440,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,440,700                    
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รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบัช านาญการและช านาญการพเิศษ 

(ระดบั 7-8) หรือเทยีบเท่า ตอกเสาเขม็{{LF}}ที่สถานีอตุุนิยมวทิยาจนัทบุรี  

ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี หลงั 1 1,440,700                    

กระทรวงพลงังำน 7,569,100                 

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 100,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 100,000                   

บริหารจดัการแผนพลงังาน 100,000                   

บริหารจดัการพลงังานในส่วนภูมภิาค 100,000                   

งบลงทนุ 100,000                   

ครุภณัฑ์ 100,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 100,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานพลงังานจงัหวดัจนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืง

จนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 100,000                      

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 7,469,100                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 7,469,100                 

พลงังานทดแทนทีผ่ลติได ้ 7,469,100                 

ผลติและบ ารุงรกัษาพลงังานทดแทน 7,469,100                 

งบลงทนุ 7,469,100                 

ครุภณัฑ์ 7,198,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 7,198,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัซื้อหมอ้แปลงไฟฟ้าขนาด 7,800 kVA. พรอ้มติดต ัง้

และทดสอบ โครงการไฟฟ้าพลงัน า้คิรีธาร เครื่องที่ 2 ต าบลปถัว ีอ าเภอ

มะขาม จงัหวดัจนัทบุรี ลูก 1 7,198,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 271,100                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 271,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาสถานีวดัศกัยภาพพลงังานลม 

โรงผลติปุ๋ ยของเทศบาล ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี สถานี 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาหมอ้แปลงโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดเลก็ 

โครงการไฟฟ้าพลงัน า้คิรีธาร ต าบลปถัว ีอ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี โครงการ 1 151,100                      

กระทรวงพำณิชย์ 1,151,400                 

กรมการคา้ภายใน 1,151,400                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 1,151,400                 

โครงการก ากบัดูแลสนิคา้และบริการ และมาตรฐานชัง่ตวงวดั 1,151,400                 

ก ากบัดูแลสนิคา้/บริการและมาตรฐานชัง่ตวงวดั 1,151,400                 

งบลงทนุ 1,151,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,151,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 822,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุ ส านกังานสาขาช ัง่ตวงวดัเขต 4-2 

จนัทบุรี ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี หลงั 1 822,600                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 328,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานผงับริเวณพื้นลาน คสล. ส านกังานสาขาช ัง่

ตวงวดัเขต 4-2 จนัทบุรี ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 328,800                      
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กระทรวงมหำดไทย 778,297,100               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 6,956,000                 

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 238,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 238,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 238,000                   

งบรายจ่ายอื่น 238,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 238,000                      

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 5,878,000                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 5,878,000                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 2,378,000                 

งบลงทนุ 2,378,000                 

ครุภณัฑ์ 770,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 770,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑก์ลอ้งโทรทศันว์งจรปิดของส านกังานจงัหวดั

จนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 770,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,608,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 61,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดั

จนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 61,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,547,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดัจนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 1,547,000                    

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 3,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 3,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     
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พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 15,121,600                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 8,556,200                 

การรกัษาความม ัน่คงภายใน 8,556,200                 

สนบัสนุนภารกจิของกองอาสารกัษาดนิแดนและกองก าลงัประจ าถิน่ 8,322,200                 

งบลงทนุ 8,322,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,322,200                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,322,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐาน

ขนาดกลาง กองรอ้ย อส.อ.แก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 8,322,200                    

การด าเนินการดา้นการสื่อสาร 234,000                   

งบลงทนุ 234,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 234,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 234,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งโรงจอดรถยนตศู์นยส์ือ่สารกรมการปกครอง 

เขต 5 (จนัทบุร)ี อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 234,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 6,565,400                 

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 6,565,400                 

การบริหารงานอ าเภอ 6,565,400                 

งบลงทนุ 6,565,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,565,400                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,841,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 93,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดั แห่ง 1 501,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 222,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัปลดัจงัหวดั ที่ท  าการปกครองจงัหวดั 

จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 254,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 299,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้และลานหนา้บา้นพกันายอ าเภอเมอืงจนัทบุรี 

จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 141,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 459,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอแหลมสงิห ์จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 369,300                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,724,400                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนทางเขา้ที่วา่การอ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดั แห่ง 1 435,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนทางเขา้สนามกฬีาที่วา่การอ าเภอแก่งหางแมว 

จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 233,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้บา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอแก่งหาง

แมว จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 477,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 519,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. บา้นพกัขา้ราชการอ าเภอเมอืงจนัทบุรี 

จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 189,900                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ที่วา่การอ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 1,266,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอแหลมสงิห ์จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 604,500                      
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กรมทีด่นิ 43,300                     

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 43,300                     

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 43,300                     

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 43,300                     

งบลงทนุ 43,300                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 43,300                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 43,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุง/ต่อเติมทางลาดคนพกิาร   ต าบลปากน า้

แหลมสงิห ์อ าเภอแหลมสงิห ์จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 43,300                        

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 6,580,800                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 2,975,000                 

มาตรการการป้องกนั และเตอืนภยัจากสาธารณภยั 2,975,000                 

เตรียมความพรอ้มในการป้องกนัสาธารณภยัทีใ่ชโ้ครงสรา้งและไมใ่ชโ้ครงสรา้ง 2,975,000                 

งบลงทนุ 2,975,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,975,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,975,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารปฏบิตัิการและสาธารณูปโภค  

  ต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 2,975,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 3,605,800                 

โครงการบริหารจดัการน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 3,605,800                 

การบริหารจดัการทรพัยากรน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 3,605,800                 

งบลงทนุ 3,605,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,605,800                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 3,605,800                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่าวแป่ม หมู่ที่ 7 ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี

 จงัหวดัจนัทบุรี (ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 39,154 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 1,805,800                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองทรายขาว หมู่ที่ 6  ต าบลหนองตาคง อ าเภอ

โป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี  (ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 20,137 ลูกบาศก์ แห่ง 1 1,800,000                    

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 243,537,800              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแหง่ชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ 6,400,000                 

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่เพือ่ป้องกนัการสูญเสยีดนิแดนของประเทศ 6,400,000                 

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ 6,400,000                 

งบลงทนุ 6,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,400,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,400,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศันพ์ื้นที่

ชายฝัง่ทะเล บริเวณศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน ต าบลคลองขดุ 

อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ความยาว 200 เมตร แห่ง 1 6,400,000                    

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 12,000,000                

โครงการพฒันาพื้นทีเ่พือ่การทอ่งเทีย่ว 12,000,000                

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีเ่พือ่การทอ่งเทีย่ว 12,000,000                

งบลงทนุ 12,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,000,000                   
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รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เฉพาะเพือ่การท่องเที่ยวชมุชนสอย

ดาว อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 12,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 68,626,600                

โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคตะวนัออก 46,626,600                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ภาคตะวนัออก 46,626,600                

งบลงทนุ 46,626,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 46,626,600                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 46,626,600                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล บริเวณอ่าวคุง้กระเบน ต าบล

คลองขดุ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี (ระยะ 2) ความยาว 500 เมตร แห่ง 1 25,458,600                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณ

ถนนเลยีบชายฝัง่ทะเล บา้นปากน า้แขมหนู ต าบลตะกาดเงา้ อ าเภอท่าใหม่ 

จงัหวดัจนัทบุรี ความยาว 530 เมตร แห่ง 1 21,168,000                   

โครงการส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศน ์และอารยธรรมขอม ภาคตะวนัออก 22,000,000                

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศน ์และอารยธรรมขอม ภาคตะวนัออก 22,000,000                

งบลงทนุ 22,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปรบัปรุงภูมทิศันโ์ดยรอบ

บริเวณศาลเจา้แม่เขาเกลอื ต าบลทบัไทร อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 22,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 58,138,300                

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 13,491,200                

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 13,491,200                

งบลงทนุ 13,491,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,491,200                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 13,491,200                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน ์เพือ่พฒันาพื้นที่สวนสาธารณะ

สมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราชและบริเวณโดยรอบ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 13,491,200                   

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 44,647,100                

วางและจดัท าผงัเมอืง 18,138,400                

งบรายจ่ายอื่น 18,138,400                

รายการระดบัที1่: การศึกษาและออกแบบวางผงัพื้นที่เฉพาะชมุชนแหลมสงิห์

 อ าเภอแหลมสงิห ์จงัหวดัจนัทบุรี ผงั 1 9,069,200                    

รายการระดบัที1่: การศึกษาและออกแบบวางผงัพื้นที่เฉพาะอ่าวคุง้กระเบน

และพื้นที่โดยรอบ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ผงั 1 9,069,200                    

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 26,508,700                

งบรายจ่ายอื่น 26,508,700                

รายการระดบัที1่: จดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร ์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด รายการ 1 26,508,700                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 98,372,900                

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 98,372,900                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 98,372,900                

งบลงทนุ 98,372,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 98,372,900                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 98,372,900                   
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รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้จนัทบุรี เทศบาลต าบลจนัทนิมติ

 อ าเภอเมอืง จงัหวดัจนัทบุรี ความยาว 621 เมตร แห่ง 1 27,520,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองพญาก าพชุ หมู่ที่ 2 ต าบลโป่งน า้

รอ้น อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี ความยาว 250 เมตร แห่ง 1 6,395,600                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองดาวเรือง หมู่ที่ 11 ต าบล

พลบัพลา อ าเภอเมอืง จงัหวดัจนัทบุรี ความยาว 1,176 เมตร แห่ง 1 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้จนัทบุรี บา้นท่าหลวง หมู่ที่ 5 

ต าบลท่าหลวง อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี ความยาว 230 เมตร แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองขลงุ ต าบลขลงุ อ าเภอขลงุ 

จงัหวดัจนัทบุรี ความยาว 340 เมตร แห่ง 1 5,400,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้จนัทบุรี บริเวณสะพานตรีรตัน ์

ถงึสะพานภญิญสาสน ์ต าบลจนัทนิมติ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี 

ความยาว 777 เมตร แห่ง 1 15,540,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้จนัทบุรี บริเวณสะพานตรีรตัน ์

ถงึสะพานมหาราช ต าบลจนัทนิมติ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี 

ความยาว 675 เมตร แห่ง 1 13,500,000                   

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 506,057,600              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 883,000                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 883,000                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 883,000                   

งบลงทนุ 883,000                   

ครุภณัฑ์ 883,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 221,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 10 221,000                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัจนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตู ้ 10 43,000                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัจนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตู ้ 10 55,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

จนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตวั 20 34,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัจนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี ชดุ 10 29,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัจนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 20 60,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 662,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 10 662,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัจนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 10 220,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัจนัทบุรี 

ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัจนัทบุรี 

ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 10 90,000                        



39 / 109

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03220000 จงัหวดัจนัทบรุี

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัจนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ ชดุ 20 76,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัจนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี เครื่อง 20 116,000                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 504,264,800              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 24,893,000                

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 24,893,000                

งบอดุหนุน 24,893,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,893,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 24,893,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 18 เมตร ยาว 36 เมตร 

ต าบลท่าใหม่ เทศบาลเมอืงท่าใหม่ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 เมตร

 บา้นสวยคลองหลอด หมู่ที่ 10 ต าบลท่าชา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 2,669,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 15 เมตร 

ยาว 25 เมตร บา้นอ่างกลาง หมู่ที่ 3 ต าบลอ่างคีรี เทศบาลต าบลอ่างคีรี 

อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 288,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 28 เมตร 

ยาว 48 เมตร บา้นตะเคียนทอง หมู่ที่ 2 ต าบลตะเคียนทอง เทศบาล

ต าบลตะเคียนทอง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 1,590,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 924 ตารางเมตร บา้นเขาบายศรี หมู่ที่ 4 

ต าบลเขาบายศรี เทศบาลต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 2,073,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 25 เมตร 

ยาว 42 เมตร บา้นคลองใหญ่ หมู่ที่ 4 ต าบลคลองใหญ่ เทศบาลต าบล

คลองใหญ่ อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 45 

เมตร บา้นท่าหลวงบน หมู่ที่ 4 ต าบลท่าหลวง เทศบาลต าบลท่าหลวง  

อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร บา้นยางระหง หมู่ที่ 2 ต าบลกระแจะ องคก์ารบริหารส่วนต าบล

กระแจะ อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 2,560,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 19 เมตร  

ยาว 32 เมตร บา้นท าเนียบ หมู่ที่ 3 ต าบลบางกะจะ เทศบาลต าบลค่าย

เนินวง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 1,968,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 45 

เมตร บา้นตลิง่ชนั หมู่ที่ 5 ต าบลฉมนั เทศบาลต าบลฉมนั อ าเภอมะขาม แห่ง 1 1,707,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 45 

เมตร บา้นคลองน า้เป็น หมู่ที่ 7 ต าบลพลวง เทศบาลต าบลพลวง อ าเภอ

เขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 2,388,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 23 เมตร ยาว 38 เมตร 

บา้นต ัว้ลง้ หมู่ที่ 2 เทศบาลต าบลเขาววัพลอยแหวน ต าบลเขาววั อ าเภอ แห่ง 1 650,000                      

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 46,771,600                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 1,771,000                 

งบอดุหนุน 1,771,000                 
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ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,771,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 1,771,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมฝายน า้ลน้บา้นหนองบอน (กลุม่บา้น

คลองพรา้ว) หมู่ที่ 1 ต าบลคลองใหญ่ เทศบาลต าบลคลองใหญ่ อ าเภอ

โป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 513,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมฝายน า้ลน้บา้นคลองใหญ่ หมู่ที่ 4 

ต าบลคลองใหญ่ เทศบาลต าบลคลองใหญ่ อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดั แห่ง 1 228,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็คลองพชื  ขนาด

กวา้ง 5 ม. ยาว 20 เมตร ผนงัขา้งสูง 2 เมตร หมู่ที่ 5 ต าบลเทพนิมติ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเทพนิมติ อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 515,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็คลองก าปรอด 

ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 20 เมตร ผนงัขา้งสูง 2 เมตร หมู่ที่ 3 ต าบล

เทพนิมติ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเทพนิมติ อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดั แห่ง 1 515,000                      

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 45,000,600                

งบอดุหนุน 45,000,600                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,000,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 45,000,600                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 10 บา้นคลองโปร่ง ต าบลขนุซอ่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนุซอ่ง 

อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 1,791,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 ต าบลตกพรม เทศบาลต าบลตกพรม อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 1,411,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 11 ต าบลตกพรม เทศบาลต าบลตกพรม อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 1,411,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 1 บา้นบ่อเวฬ ุ

ต าบลบ่อเวฬ ุเทศบาลต าบลบ่อเวฬ ุอ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 1,066,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบหอถงัรูปทรงถว้ย

แชมเปญ หมู่ที่ 5 บา้นทุ่งกบลิ ต าบลคลองพลู เทศบาลต าบลคลองพลู 

อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 ต าบลเขาบายศรี  เทศบาลต าบลเนินสูง อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดั แห่ง 1 885,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 6 ต าบลเขาบายศรี เทศบาลต าบลเนินสูง อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดั แห่ง 1 1,062,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบผวิดนิขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บา้นท่าใต ้ต าบลตะกาดเงา้ องคก์าร

บริหารส่วนต าบลตะกาดเงา้ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 1,449,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่

มาก หมู่ที่ 2 บา้นหนองโพรง ต าบลสนามไชย เทศบาลต าบลสนามไชย 

อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 3,850,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 2 บา้นท่าแคลง ต าบลสนามไชย เทศบาลต าบลสนามไชย อ าเภอนา

ยายอาม จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บา้นหมืน่ซอ่ง ต าบลกระแจะ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 1,950,000                    



41 / 109

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03220000 จงัหวดัจนัทบรุี

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

(หอถงัสูงรูปทรงแชมเปญ) หมู่ที่ 10 บา้นชากใหญ่ ต าบลนายายอาม  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนายายอาม อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 840,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

(หอถงัสูงรูปทรงแชมเปญ) หมู่ที่ 15 บา้นหนองโสม ต าบลนายายอาม  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนายายอาม อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 656,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 3 บา้นวงักระดาน ต าบลวงัใหม่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัใหม่ อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 7 บา้นตะบกเตี้ย ต าบลฉมนั ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

เทศบาลต าบลฉมนั อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 6 บา้นทพันคร ต าบลปถัว ีตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

เทศบาลต าบลปถัว ีอ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 8 บา้นคลองมะล ิต าบลอ่างคีรี เทศบาลต าบลอ่างคีรี อ าเภอมะขาม แห่ง 1 2,683,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

หมู่ที่ 5 ต าบลแสลง เทศบาลต าบลแสลง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั แห่ง 1 2,296,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 3 บา้นคมบาง ต าบลคมบาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคมบาง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 7 บา้นหนองขอน ต าบลคมบาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคมบาง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 หมู่บา้นคลองน า้ใส ต าบลท่าชา้ง องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 2,580,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

หมู่ที่ 4 บา้นหนองมะค่า ต าบลทุ่งขนาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่ง

ขนาน อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 1,110,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,412,200                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,412,200                 

งบอดุหนุน 1,412,200                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,412,200                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 1,412,200                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนิ

ดาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนุซอ่ง อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัคลอง

ครก เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโป่ง

ขนมจนี องคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งหางแมว อ าเภอแก่งหางแมว ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเขาวงกต องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาวงกต อ าเภอแก่ง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลตกพรม เทศบาลต าบลตกพรม อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลวงัสรรพรส องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัสรรพรส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงขลงุ เทศบาลเมอืงขลงุ อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

คลองตะเคียน เทศบาลต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลตะเคียนทอง เทศบาลต าบลตะเคียนทอง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ชากไทย เทศบาลต าบลชากไทย อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลจนัทเขลม เทศบาลต าบลจนัทเขลม อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

เมอืง เทศบาลต าบลหนองคลา้ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สริินธร 6

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขดุ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลตะกาดเงา้ องคก์ารบริหารต าบลส่วนตะกาดเงา้ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงท่าใหม่ เทศบาลเมอืงท่าใหม่ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดันา

ยายอาม เทศบาลต าบลนายายอาม อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

แหวนอปุถมัภ ์5 องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัคลอง

ลาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัใหม่ อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลชา้งขา้ม เทศบาลต าบลชา้งขา้ม อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนายายอาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลนายายอาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัทบั

ไทร เทศบาลต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัคลอง

ใหญ่ เทศบาลต าบลคลองใหญ่ อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดง

จกิ เทศบาลต าบลทบัไทร อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

บงึชนงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลเทพนิมติ อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

คลองบอน เทศบาลต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเขา

หอม องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงท่าชา้ง เทศบาลเมอืงท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัป่า

คลองกุง้ เทศบาลเมอืงจนัทบุรี อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

พลบัพลา เทศบาลต าบลพลบัพลา อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงจนัทนิมติ (โรงเรียนวดัจนัทนาราม) เทศบาลเมอืงจนัทนิมติ อ าเภอ

เมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดัทองท ัว่ เทศบาลต าบลพลบัพลานารายณ์ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลค่ายเนินวง เทศบาลต าบลค่ายเนินวง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเกาะขวาง เทศบาลต าบลเกาะขวาง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าชา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นปะ

ตง เทศบาลต าบลทรายขาว อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัส าโรง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบ่อ

ยาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งขนาน อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสะ

ตอน องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะตอน อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลปะตง 2 (บา้นเขาแกว้) องคก์ารบริหารส่วนต าบลปะตง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทบั

ชา้ง เทศบาลต าบลทบัชา้ง อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลพลิ้ว เทศบาลต าบลพลิ้ว อ าเภอแหลมสงิห ์จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลปากน า้แหลมสงิห ์เทศบาลต าบลปากน า้แหลมสงิห ์อ าเภอแหลม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลอ่างคีรี เทศบาลต าบลอ่างคีรี อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลปถัว ีเทศบาลต าบลปถัว ีอ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลมะขาม เทศบาลต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลจนัทนิมติ 

เทศบาลเมอืงจนัทนิมติ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 9,600,000                 

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 9,600,000                 

งบอดุหนุน 9,600,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 9,600,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 9,600,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 9,600,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 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 าบลนายายอาม อ าเภอนายาย คนั 1 2,400,000                    
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รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลเกาะขวาง 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 เทศบาลเมอืงขลงุ อ าเภอขลงุ จงัหวดั คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 421,588,000              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นสงัคม 150,000                   

งบอดุหนุน 150,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 150,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผล

จดัเกบ็ภาพ Dicom หรือส่งเขา้ระบบ Pacs สถานีอนามยัเกาะขวาง 

เทศบาลต าบลเกาะขวาง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 150,000                      

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 375,705,000              

งบอดุหนุน 375,705,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 375,705,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 375,705,000                 

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ จบ.ถ.50-005 ถนนซึ้งพฒันาสาย 5 หมู่ที่ 2,8 ต าบลซึ้ง กวา้ง 6 

เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลซึ้ง อ าเภอขลงุ สาย 1 9,469,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ จบ.ถ.50-007 ถนนซึ้งพฒันาสาย 7 หมู่ที่ 9 ต าบลซึ้ง มี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,225 ตารางเมตร เทศบาลต าบลซึ้ง อ าเภอขลงุ จงัหวดั สาย 1 4,612,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 จบ.ถ.23-001 สายบ่อเวฬ ุ- แสงแดง - โชคด ีหมู่ที่ 6 ต าบลบ่อเวฬ ุ

กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลบ่อเวฬ ุ สาย 1 9,970,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ จบ.ถ.23-002 สายสะพานหนิบน หมู่ที่ 3 ต าบลบ่อเวฬ ุมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 13,600 ตารางเมตร เทศบาลต าบลบ่อเวฬ ุอ าเภอขลงุ สาย 1 5,150,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 จบ.ถ.15-028 สายตะเคียนทอง ซอย 4 หมู่ที่ 9 ต าบลตะเคียนทอง กวา้ง

 5 เมตร ยาว 626 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลตะเคียนทอง 

อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี สาย 1 2,350,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรเคปซลี รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ จบ.ถ.27-027 สายบา้นคลองตะเคียน ตอน 2 หมู่ที่ 6 ต าบล

พลวง พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,250 ตารางเมตร เทศบาลต าบลพลวง อ าเภอ สาย 1 910,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ จบ.ถ.07-001 ถนนสายโป่งกวาง - เขาแกลต หมู่ที่ 1 ต าบลเขา

บายศรี หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 18,750 ตารางเมตร เทศบาลต าบลเขา

บายศรี อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี สาย 1 9,907,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจร พรอ้มปูผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ จบ.ถ.07-035 สายหนองฉว ี- เขาแกลต 

หมู่ที่ 6 ต าบลเขาบายศรี มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 18,750 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี สาย 1 9,907,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ จบ.ถ.46-005 ถนนสายหมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5 ต าบลคลองขดุ กวา้ง 5 

เมตร ยาว 1,677 เมตร หนา 0.07 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลอง สาย 1 3,097,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ จบ.ถ.46-008 สายหมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 8 ต าบลคลองขดุ กวา้ง 5 

เมตร ยาว 3,190 เมตร หนา 0.07 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลอง สาย 1 5,892,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ จบ.ถ.71-004 สายดงร าพนั หมู่ที่ 9 ต าบลร าพนั มพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 9,100 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลร าพนั อ าเภอท่าใหม่ สาย 1 9,905,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ จบ.ถ.79-004 สายซอย 2 - สายทุ่งเวยีน หมู่ที่ 8 ต าบล

สพียา จ านวน 3 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 8,422 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสพียา - บ่อพ ุอ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี สาย 1 3,002,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ จบ.ถ.49-022 ถนนสายยายหรีด - หนองไทร หมู่ที่ 6,11,12 

ต าบลชา้งขา้ม มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 14,520 ตารางเมตร เทศบาลต าบล

ชา้งขา้ม อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี สาย 1 7,863,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ จบ.ถ.49-001 สายปลกัหมู - อา้ยถยุ หมู่ที่ 1,3 ต าบลชา้งขา้ม มี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,924 ตารางเมตร เทศบาลต าบลชา้งขา้ม อ าเภอนายาย สาย 1 1,469,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ จบ.ถ.75-014 สายบา้นตะเคียนชมุ - บา้นปากตะโปน 

หมู่ที่ 4 ต าบลสนามไชย กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,351 เมตร หนา 0.05 เมตร

 เทศบาลต าบลสนามไชย อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี สาย 1 3,950,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ จบ.ถ.75-015 สายบา้นสองพีน่อ้ง - บา้นหนองหวาย 

หมู่ที่ 6 ต าบลสนามไชย มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,000 ตารางเมตร เทศบาล

ต าบลสนามไชย อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี สาย 1 2,980,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ จบ.ถ.12-006 สายบา้นโป่งโรงเซน็ต ์- บา้นทุ่งเพล (ทุ่งเพล - เขา

บรรจบ) หมู่ที่ 8 ต าบลฉมนั กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,255 เมตร หนา 0.15 

เมตร เทศบาลต าบลฉมนั อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี สาย 1 5,137,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ จบ.ถ.66-003 สายทพันคร - บ่อเวฬ ุหมู่ที่ 6,9 ต าบลปถัว ีมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 18,400 ตารางเมตร เทศบาลต าบลปถัว ีอ าเภอมะขาม สาย 1 9,438,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ จบ.ถ.32-001 ถนนสายพญาบน - ทุ่งตลาด หมู่ที่ 3 

ต าบลวงัแซม้ มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 17,100 ตารางเมตร เทศบาลต าบล

วงัแซม้ อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี สาย 1 9,990,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 จบ.ถ.65-004 สายทางซอย 74 หมู่ที่ 3,10,11 ต าบลปะตง กวา้ง 5 เมตร

 ยาว 2,559 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลปะตง อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี สาย 1 7,752,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายโคกวดั

 - คลองใหม่ หมู่ที่ 5 ต าบลขนุซอ่ง กวา้ง 7 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา

 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนุซอ่ง อ าเภอแก่งหางแมว สาย 1 9,235,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สายนายายอาม - หนองเจก็สรอ้ย หมู่ที่ 1 ต าบลเขาวงกต มพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 16,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาวงกต อ าเภอแก่ง สาย 1 9,600,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ สายมะค่า - วงั

ไมแ้ดง หมู่ที่ 8 ต าบลสามพีน่อ้ง กวา้ง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15

 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามพีน่อ้ง อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดั สาย 1 1,643,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายคงอนุสรณ์ หมู่ที่

 7 ต าบลวนัยาว กวา้ง 4 เมตร ยาว 410 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาล

ต าบลวนัยาว อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี สาย 1 1,299,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายวดักลางเก่า - 

โคง้ขา่ หมู่ที่ 1,3,6 ต าบลตรอกนอง มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,115 ตารางเมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตรอกนอง อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี สาย 1 3,472,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายคลอง

ตาอนิ - เขาแกว้ หมู่ที่ 9 ต าบลคลองพลู มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,500 

ตารางเมตร เทศบาลต าบลคลองพลู อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี สาย 1 8,229,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายเทศบาล 12 หมู่ที่

 3 ต าบลทุ่งเบญจา กวา้ง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร 

เทศบาลต าบลหนองคลา้ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี สาย 1 1,647,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายโกรกทะนาน - 

อ่างมะกรูด หมู่ที่ 7 บา้นคลองเหลก็บน ต าบลเขาแกว้ หรือมพีื้นที่รวมไม่

นอ้ยกวา่ 11,880 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาแกว้ อ าเภอท่า สาย 1 7,912,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายถนนเทศบาลซอย

 7 เชือ่ม ถนนเทศบาลซอย 9 หมู่ที่ 1 ต าบลนายายอาม กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 478 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลนายายอาม อ าเภอนายาย สาย 1 1,895,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายหนอง

แหวน - หมืน่ซอ่ง หมู่ที่ 7 บา้นหมืน่ซอ่ง ต าบลกระแจะ มพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 11,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระแจะ อ าเภอนา สาย 1 5,870,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายซอย 4 เชือ่ม 

ถนนสายหมู่ที่ 7 ต าบลร าพนั หมู่ที่ 4 บา้นทุ่งปรือ ต าบลวงัโตนด กวา้ง 5 

เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างหนิคลกุกวา้งขา้งละ 

0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัโตนด อ าเภอนายายอาม จงัหวดั สาย 1 8,500,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต ถนนลาดยางสาย

หว้ยกระแจะ - คลองชายธง หมู่ที่ 6 ต าบลวงัใหม่ กวา้ง 8 เมตร ยาว 

1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัใหม่ อ าเภอนา สาย 1 4,270,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายซบัตา

เมา - ยทุธศาสตร ์หมู่ที่ 5 บา้นซบัตาเมา ต าบลหนองตาคง กวา้ง 5 เมตร

 ยาว 1,245 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่ง

น า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี สาย 1 4,042,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนสายทบัชา้ง - 

ซบัตาหนั หมู่ที่ 1,5 ต าบลทบัชา้ง กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 

0.15 เมตร พรอ้มไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลทบัชา้ง 

อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี สาย 1 9,106,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางซอย 70 หมู่

ที่ 4,5 ต าบลปะตง กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,012 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่

ทางกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลปะตง อ าเภอสอย สาย 1 9,098,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 7 บา้นคลองหก

 ต าบลเกาะเปริด มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,890 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลเกาะเปริด อ าเภอแหลมสงิห ์จงัหวดัจนัทบุรี สาย 1 2,335,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 7 

บา้นเรือแตก ต าบลบางกะไชย กวา้ง 4 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางกะไชย อ าเภอแหลมสงิห ์จงัหวดั สาย 1 1,247,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราเคปซลี รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 จบ.ถ.15 - 001 ตะเคียนทองซอย 13 หมู่ที่ 1 ต าบลตะเคียนทอง มพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 14,568 ตารางเมตร เทศบาลต าบลตะเคียนทอง อ าเภอ สาย 1 8,009,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต ถนนสาย

นายายอาม - หนองเจก๊สรอ้ย หมู่ที่ 10 บา้นชากใหญ่ ต าบลนายายอาม 

มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,360 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนายาย

อาม อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี สาย 1 9,996,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ จบ.ถ.44-004 ถนนสายอนามยั - ม.บูรพา หมู่ที่ 1 ต าบล

โขมง มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,640 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล สาย 1 5,475,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ จบ.ถ.44-022 ถนนสายศาลา หมู่ที่ 3 ต าบลโขมง มพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 3,945 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโขมง อ าเภอท่า สาย 1 1,861,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ จบ.ถ.52-015 ซอย 4 หมู่ที่ 5 เชือ่ม ซอยสุสาน 

หมู่ที่ 6 ต าบลตะกาดเงา้ กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนา 0.05 เมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะกาดเงา้ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี สาย 1 4,540,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ถบ.ถ.71-008 สายหนองพล ุหมู่ที่ 6 ซอย 2 เชือ่ม หมู่ที่ 8 

ต าบลร าพนั กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,710 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลร าพนั อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี สาย 1 7,778,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ จบ.ถ.79-0 ถนนสายหนา้ อบต.สพียา - บ่อพ ุหมู่ที่ 1 

ต าบลบ่อพ ุกวา้ง 4 เมตร ยาว 613 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสพียา - บ่อพ ุอ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี สาย 1 1,122,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต จบ.ถ.

28-035 ถนนสายเทศบาลซอย 6 (วดัดอนตาล - หนองทองหลาง หมู่ที่ 

12 และหมู่ที่ 13 ต าบลพลบัพลา มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,144 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลพลบัพลา-นารายณ์ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี สาย 1 5,850,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต จบ.ถ.

28-036 ถนนสายเทศบาล ซอย 21 (ดาวเรือง - โป่งแรด) หมู่ที่ 11 ต าบล

พลบัพลา มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,156 ตารางเมตร เทศบาลต าบลพลบัพลา

 - นารายณ์ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี สาย 1 9,800,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 สายเนินทานตะวนั - หนองบวัทอง หมู่ที่ 6, 9 (ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 6) ต าบล

แก่งหางแมว กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลแก่งหางแมว อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี   

ต าบลแก่งหางแมว อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี สาย 1 7,700,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 สายที่วา่การอ าเภอ - วงัประดู่ หมู่ที่ 21 (ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 9, 18, 21) 

ต าบลแก่งหางแมว กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.05 เมตร 

พรอ้มไหลท่างลูกรงัขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งหางแมว สาย 1 7,800,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 สายนายายอาม - หนองเจก๊สรอ้ย (สาย 3406) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1 - 4 

ต าบลเขาวงกต กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,340 เมตร หนา 0.05 เมตร พรอ้ม

ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาวงกต อ าเภอแก่ง สาย 1 7,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ถนนสาย

ซอยนิยมานุสร 1 หมู่ที่ 9 ต าบลเขาววั กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 

หนา 0.03 เมตร เทศบาลต าบลเขาววั - พลอยแหวน อ าเภอท่าใหม่ สาย 1 2,748,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ทางสาธารณะ

แยกจากถนนสายไผ่ลอ้ม - สนามบนิไปทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 3147

 ต าบลท่าใหม่ มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,625 ตารางเมตร เทศบาลเมอืงท่าใหม่ สาย 1 4,616,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ถนนสาย

ซอย 4 คลองตาอนิ หมู่ที่ 8 ต าบลเขาแกว้ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,970 

เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาแกว้ อ าเภอท่าใหม่ สาย 1 9,969,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

ถนนสายบา้นสามงา่ม หมู่ที่ 10 ต าบลตะกาดเงา้  หรือมพีื้นที่รวมกนัไม่

นอ้ยกวา่ 14,016 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะกาดเงา้ สาย 1 6,928,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยาง Para Slurry Seal สายกลางทุ่ง 

หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 3 บา้นนาชา ต าบลกระแจะ เชือ่ม หมู่ที่ 5 ต าบลสนามไชย

 กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,155 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,775 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี สาย 1 2,699,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ถนน

สายภายในหมู่บา้นนภาศรี หมู่ที่ 12 บา้นโพธาราม ต าบลนายายอาม 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลนายายอาม อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี สาย 1 9,999,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจร Para Slurry Seal ถนนซอยร่วมใจ

 หมู่ที่ 4 ต าบลวงัใหม่ มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,000 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลวงัใหม่ อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี สาย 1 7,000,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ถนนสายสาม

ดอดคา - หนองยาว - เสมด็งาม หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ต าบลเกาะขวาง มี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,600 ตารางเมตร เทศบาลต าบลเกาะขวาง อ าเภอเมอืง สาย 1 3,870,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิทางจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต หมู่ที่ 8

 บา้นป่าใต ้ต าบลบางกะจะ มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 20,160 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลค่ายเนินวง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี สาย 1 9,500,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ จบ.ถ.80-008 สายหนองกุง้ - บา้นเนินทา้ยวดั - ช าโสม

 หมู่ที่ 2, 6 ต าบลแสลง กวา้ง 7 เมตร ยาว 2,496 เมตร หนา 0.04 เมตร 

เทศบาลต าบลแสลง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี สาย 1 6,917,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ จบ.ถ.80-010 สายบา้นหนองตะโกรม - บา้นหนอง

ตะเคียนเฒ่า หมู่ที่ 4,3 ต าบลแสลง กวา้ง 7 เมตร ยาว 1,399 เมตร หนา

 0.04 เมตร เทศบาลต าบลแสลง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี สาย 1 3,880,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ถนนสายน า้รกั

 - บา้นไทย บา้นสองขนาน หมู่ที่ 1 - 2 ต าบลท่าหลวง กวา้ง 8 เมตร ยาว

 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลท่าหลวง อ าเภอมะขาม สาย 1 8,800,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ซอยสามหมู่ หมู่

ที่ 2,6,9 ต าบลมะขาม กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร 

เทศบาลต าบลมะขามเมอืงใหม่ อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี สาย 1 3,821,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ซอยสุโขธารา 1 -

 2 หมู่ที่ 3 ต าบลมะขาม กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตรหนา 0.05 เมตร 

เทศบาลต าบลมะขามเมอืงใหม่ อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี สาย 1 5,877,000                    

การจดัสวสัดกิารทางสงัคม 158,000                   

งบอดุหนุน 158,000                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 34,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนสถานสงเคราะหค์นชรา ตวั 20 34,000                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑเ์พือ่สนบัสนุนสถานสงเคราะห์ ตวั 20 34,000                        
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รายการระดบัที3่: พดัลมติดผนงัขนาด 18 น้ิว สถานสงเคราะหช์รา

บา้นจนัทบุรี องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดั ตวั 20 34,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 124,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนสถานสงเคราะหค์นชรา เครื่อง 3 124,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑเ์พือ่สนบัสนุนสถานสงเคราะห์ เครื่อง 3 124,000                      

รายการระดบัที3่:  เครื่องซกัผา้แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั  

สถานสงเคราะหค์นชราบา้นจนัทบุรี องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี

 อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 3 54,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องสูบน า้แบบซบัเมอรส์ 2 แรงมา้ 8 ใบพดั 

พรอ้มสายไฟ สถานสงเคราะหค์นชราบา้นจนัทบุรี องคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัจนัทบุรี อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 2 70,000                        

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 14,192,500                

งบอดุหนุน 14,192,500                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,192,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 14,192,500                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลเกวยีนหกั เทศบาล

ต าบลเกวยีนหกั อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 12,129,200                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลตกพรม เทศบาล

ต าบลตกพรม อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลเมอืงท่าชา้ง เทศบาล

เมอืงท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นตามูล เทศบาลต าบล

ทรายขาว อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทบัชา้ง  เทศบาลต าบลทบัชา้ง

 อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี หลงั 1 3,032,300                    

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 โรงเรียนเทศบาลบา้นป่าแดง เทศบาลเมอืงท่าใหม่ อ าเภอ หลงั 1 7,909,500                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 23,473,000                

งบอดุหนุน 23,473,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,473,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 23,473,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหนองโพรง

 หมู่ที่ 2 ต าบลสนามไชย เทศบาลต าบลสนามไชย อ าเภอนายายอาม แห่ง 1 2,500,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นตลิง่ชนั 

หมู่ที่ 5 ต าบลฉมนั เทศบาลต าบลฉมนั อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 225,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นท่าหลวง

บน หมู่ที่ 6 ต าบลท่าหลวง เทศบาลต าบลท่าหลวง อ าเภอมะขาม จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นบางจะอา้ย

 หมู่ที่ 7 ต าบลมะขาม เทศบาลต าบลมะขามเมอืงใหม่ อ าเภอมะขาม แห่ง 1 6,363,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นแสลง - 

เขาววั หมู่ที่ 1 ต าบลแสลง เทศบาลต าบลแสลง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี แห่ง 1 5,214,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหนองโลง่

โคง้ หมู่ที่ 4 ต าบลท่าหลวง เทศบาลต าบลแสลง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี แห่ง 1 9,071,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 909,800                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 909,800                   

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 245,400                   

งบลงทนุ 245,400                   

ครุภณัฑ์ 245,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 245,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัจนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอ

เมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัจนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั เครื่อง 3 85,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัจนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั เครื่อง 4 129,600                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 664,400                   

งบลงทนุ 664,400                   

ครุภณัฑ์ 664,400                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 664,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัจนัทบุรี 

ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 6 96,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัจนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอ

เมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 12 192,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัจนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัจนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั เครื่อง 32 80,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัจนัทบุรี ต าบลวดั

ใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 18 198,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัจนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั ชดุ 18 68,400                        
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กระทรวงยตุธิรรม 26,683,800                

ส านกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม 16,329,200                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 16,329,200                

สนบัสนุนการบริหารจดัการหน่วยงานในสงักดัและใหบ้ริการแก่ประชาชนในดา้นงาน

ยตุธิรรม 16,329,200                

การอ านวยการดา้นการบริหารจดัการใหแ้ก่หน่วยงานในสงักดั 16,329,200                

งบลงทนุ 16,329,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,329,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,600,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวงยตุิธรรม จงัหวดั

จนัทบุรี ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 15,600,400                   

ค่าควบคุมงาน 728,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวง

ยตุิธรรม จงัหวดัจนัทบุรี ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 728,800                      

กรมคุมประพฤติ 130,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 130,000                   

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 130,000                   

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 130,000                   

งบลงทนุ 130,000                   

ครุภณัฑ์ 130,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนา ระบบดจิติอล ความละเอยีด 300 x 

400 จดุต่อตารางน้ิว ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัจนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 130,000                      

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 110,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 110,600                   

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 110,600                   

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 110,600                   

งบลงทนุ 110,600                   

ครุภณัฑ์ 110,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 64,100                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊อเนกประสงค ์ สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัจนัทบุรี  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 6 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ1,600 ลติร สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัจนัทบุรี  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

จนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัจนัทบุรี  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็   4 ลิ้นชกั สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัจนัทบุรี  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตู ้ 4 31,600                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 18,600                        

รายการระดบัที1่: หมอ้หุงขา้วชนิดไฟฟ้า สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัจนัทบุรี  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 6,000                         

รายการระดบัที1่: หมอ้หุงขา้วแกส๊ สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัจนัทบุรี  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 2 12,600                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 27,900                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง  สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัจนัทบุรี  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

จนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบตัง้พื้น  สถานพนิิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัจนัทบุรี  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี เครื่อง 1 7,900                         

กรมราชทณัฑ์ 10,114,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 9,500                      

ผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจนไ์ดร้บัการควบคุม ดูแล 9,500                      

ควบคุมผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจน์ 9,500                      

งบลงทนุ 9,500                      

ครุภณัฑ์ 9,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ สถานตรวจพสูิจนส์งักดัทณัฑ

สถานเปิดทุ่งเบญจา  ต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 9,500                         

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 10,104,500                

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 10,104,500                

ควบคุมผูต้อ้งขงั 10,104,500                

งบลงทนุ 10,104,500                

ครุภณัฑ์ 10,104,500                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 451,700                      

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

แผ่นต่อนาท ีเรือนจ าจงัหวดัจนัทบุรี  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร  เรือนจ า

จงัหวดัจนัทบุรี  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ใบ 7 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี เรือนจ าจงัหวดัจนัทบุรี  

ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ เรือนจ าจงัหวดัจนัทบุรี  ต าบลตลาด

 อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 10 68,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็   4 ลิ้นชกั เรือนจ าจงัหวดัจนัทบุรี  ต าบลตลาด 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตู ้ 15 118,500                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,226,000                    

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

เรือนจ าจงัหวดัจนัทบุรี  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 10 260,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร  ขนาด 45 คิวบกิฟตุ เรือนจ าจงัหวดัจนัทบุรี 

 ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตู ้ 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบอตุสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด ์

เรือนจ าจงัหวดัจนัทบุรี  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 5 6,750,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้  ขนาด 200 ปอนด ์ เรือนจ าจงัหวดัจนัทบุรี 

 ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 5 2,150,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 426,800                      

รายการระดบัที1่: พดัลมเพดาน 56 น้ิว เรือนจ าจงัหวดัจนัทบุรี  ต าบลตลาด

 อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตวั 20 42,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมโคจร ขนาด 18 น้ิว เรือนจ าจงัหวดัจนัทบุรี  ต าบล

ตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตวั 20 39,800                        

รายการระดบัที1่: พดัลมดูดอากาศ ขนาด 50 น้ิว เรือนจ าจงัหวดัจนัทบุรี  

ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตวั 20 345,000                      
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กระทรวงแรงงำน 5,258,200                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 2,356,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,356,700                 

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 1,397,700                 

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 1,397,700                 

งบลงทนุ 1,397,700                 

ครุภณัฑ์ 1,397,700                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 224,500                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานแรงงานจงัหวดัจนัทบุรี  ต าบล

ตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตู ้ 5 27,500                        

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

แผ่นต่อนาท ี ส านกังานแรงงานจงัหวดัจนัทบุรี  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

จนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก ส านกังานแรงงานจงัหวดัจนัทบุรี  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

จนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมตัง้พื้น  ส านกังานแรงงานจงัหวดัจนัทบุรี  ต าบล

ตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตวั 2 5,000                         

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็  

ส านกังานแรงงานจงัหวดัจนัทบุรี  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั คนั 1 991,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 81,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว ส านกังานแรงงานจงัหวดั

จนัทบุรี  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดบั XGA  ขนาด 3,000

  ANSI Lumens  ส านกังานแรงงานจงัหวดัจนัทบุรี  ต าบลตลาด อ าเภอ

เมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทแยงมมุ  180 

น้ิว ส านกังานแรงงานจงัหวดัจนัทบุรี  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จอ 1 35,200                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 101,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนส าหรบัหอ้งประชมุ ส านกังานแรงงาน

จงัหวดัจนัทบุรี  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงเคลือ่นที่ ส านกังานแรงงานจงัหวดัจนัทบุรี 

 ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึเสยีงขนาดพกพา  ส านกังานแรงงานจงัหวดั

จนัทบุรี  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 6,000                         

ยทุธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ และระบบการบริหารจดัการแรงงาน 959,000                   

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 959,000                   

งบลงทนุ 959,000                   

ครุภณัฑ์ 959,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 959,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดชนิดเครือขา่ย  ส านกังานแรงงาน

จงัหวดัจนัทบุรี  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ระบบ 1 959,000                      

กรมการจดัหางาน 2,751,500                 
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แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 2,183,600                 

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 375,000                   

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 276,000                   

งบด าเนินงาน 276,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 276,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 138,200                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 32,200                     

งบด าเนินงาน 32,200                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 32,200                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 23,000                        

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                        

โครงการศูนยป์ระสานแรงงานประมง 1,670,400                 

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ละจดัระเบยีบแรงงานต่างดา้วในภาคประมง 1,670,400                 

งบด าเนินงาน 1,670,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,573,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 43,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,156,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 0 138,000                      
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพมิพเ์อกสารต่างๆ ครัง้ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 642,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 102,100                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 102,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 7,300                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 33,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 26,900                        

ค่าสาธารณูปโภค 96,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 19,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 20,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 27,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 17,100                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 421,800                   

ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 421,800                   

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 421,800                   

งบลงทนุ 421,800                   

ครุภณัฑ์ 421,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 421,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานจดัหางานจงัหวดั

จนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 3 97,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ส านกังานจดัหางานจงัหวดั

จนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 3 120,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานจดัหางานจงัหวดั

จนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 2 94,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศ แบบฝงัใตเ้พดาน ขนาดความเร็วของ

แรงลมระดบัสูงไม่ต า่กวา่ 1,000 ซเีอฟเอม็ ส านกังานจดัหางานจงัหวดั

จนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 2 110,000                      

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                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

สรา้งคุณค่าภูมปิญัญาผูสู้งอายุ 76,000                     

งบด าเนินงาน 76,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 76,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 76,000                        

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 150,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 150,000                   

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 150,000                   

ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความปลอดภยั และสุขภาพอนามยัทีด่ใีนการท างาน 150,000                   

งบลงทนุ 150,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 150,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 150,000                      

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงซอ่มแซมพื้นกระเบื้องยางส านกังานสวสัดกิาร

และคุม้ครองแรงงานจงัหวดัจนัทบุรี ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครอง

แรงงานจงัหวดัจนัทบุรี ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี งาน 1 150,000                      

กระทรวงวฒันธรรม 62,010,800                

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 40,800                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 40,800                     

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 40,800                     

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 40,800                     

งบลงทนุ 40,800                     

ครุภณัฑ์ 40,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 40,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัจนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 25,800                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัจนัทบุรี  

ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 15,000                        

กรมศิลปากร 33,335,400                

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 15,000,000                

โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการทอ่งเทีย่ว 15,000,000                

ปรบัปรุง พฒันา เสริมสรา้งภาพลกัษณ์แหลง่ทอ่งเทีย่วทางศิลปวฒันธรรม 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาโบราณสถานค่ายเนินวง ต าบลบางกะจะ

 อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและซอ่มหลงัคา พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ 

พาณิชยน์าว ี ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 5,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 1,000,000                 

โครงการส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศน ์และอารยธรรมขอม ภาคตะวนัออก 1,000,000                 

พฒันาการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศน ์และอารยธรรมขอม ภาคตะวนัออก 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ศึกษาวฒันธรรมเขมรแรกเริ่มในภาคตะวนัออกเมอืง

เพนียด ต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 1,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรม และชมุชน 4,865,600                 

โครงการพฒันาความร่วมมอืและเชื่อมโยง ดา้นศิลปวฒันธรรมกบัประเทศอาเซยีน 4,865,600                 

ส่งเสริมความร่วมมอืและแลกเปลีย่นความรูด้า้นศิลปวฒันธรรม โบราณคด ี

โบราณวตัถใุนอาเซยีน 4,865,600                 

งบรายจ่ายอื่น 4,865,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปฏบิตัิการของศูนยโ์บราณคดใีตน้ า้อาเซยีน รายการ 0 4,865,600                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 12,469,800                

มรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาตไิดร้บัการอนุรกัษ์ 12,434,200                

ส ารวจ ขึ้นทะเบยีน บูรณะ ซอ่มแซม ดูแลรกัษา โบราณสถาน โบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุ

และเอกสารจดหมายเหตุ 12,434,200                

งบลงทนุ 12,434,200                

ครุภณัฑ์ 11,434,200                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 57,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี กองโบราณคดใีตน้ า้ ต าบล

บางกะจะ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 2 57,200                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 37,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มท่อ PVC ขนาด 1,400 วตัต ์กองโบราณคดี

ใตน้ า้ ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 37,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 4,480,000                    
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รายการระดบัที1่: ชดุเสื้อนิรภยัด าน า้แบบถงุลมคู่ส าหรบัขวดคู่ พรอ้มชดุเสื้อ

ติดถงุลม Transplate Harness กองโบราณคดใีตน้ า้ ต าบลบางกะจะ 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตวั 12 480,000                      

รายการระดบัที1่: เรือยางพรอ้มเครื่องยนต ์กองโบราณคดใีตน้ า้ ต าบลบาง

กะจะ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ล  า 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมอากาศหายใจอตัโนมตัิ (Close Circuit 

Rebreather) กองโบราณคดใีตน้ า้ ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี เครื่อง 2 3,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 6,860,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของโบราณวตัถดุว้ยวธิกีาร

เรืองรงัสเีอก็ซ ์X-Ray Fluorescent (XRF) กองโบราณคดใีตน้ า้ ต าบลบาง

กะจะ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: แขนวดัขนาดและสแกนโบราณวตัถดุว้ยล าแสง ระบบสาม

มติิ FARO DESIGN 3D LASER SCANARM กองโบราณคดใีตน้ า้ 

ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: ตูค้วบคุมความชื้นและอณุหภูม ิปริมาตรความจไุม่ต า่กวา่ 

200 ลติร กองโบราณคดใีตน้ า้ ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั ตู ้ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ตูค้วบคุมความชื้นและอณุหภูม ิปริมาตรความจไุม่ต า่กวา่ 

400 ลติร กองโบราณคดใีตน้ า้ ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั ตู ้ 2 80,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการกองโบราณคดใีตน้ า้ 

ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 1,000,000                    

แหลง่เรียนรู ้และแหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา 35,600                     

จดักจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้และปรบัปรุงแหลง่เรียนรูแ้ละแหลง่ศิลปวฒันธรรม 35,600                     

งบลงทนุ 35,600                     

ครุภณัฑ์ 35,600                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว หอสมดุแห่งชาติรชัมงัคลาภเิษก

 จนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 2 35,600                        

สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 28,634,600                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรม และชมุชน 28,634,600                

โครงการพฒันาแหลง่เรียนรูท้างการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม 28,634,600                

พฒันาอปุกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดลอ้มระดบัข ัน้พื้นฐาน 27,905,000                

งบลงทนุ 27,905,000                

ครุภณัฑ์ 5,026,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 128,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  

ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตู ้ 1 4,400                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้พลาสติก วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตวั 150 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุ วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตวั 10 50,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 296,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบนัง่ขบั วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี 

ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี 

ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้แบบฝาบน 13 กก. วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี 

 ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 14,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ  ขนาด 5 กอ๊ก วทิยาลยันาฏ

ศิลปจนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 3 90,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 517,200                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่

 24 ลา้นพกิเซล วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี ตวั 1 60,900                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยวดีโีอ วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV ระดบั

ความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว วทิยาลยันาฏ

ศิลปจนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 10 265,000                      

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนไรส้ายแบบมอืถอื วทิยาลยันาฏศิลป์ จนัทบุรี  

ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 4 96,000                        

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนมสีายแบบมอืถอื วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  

ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 6,400                         

รายการระดบัที1่: หูฟงัส าหรบัครอบหวั วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบลวดั

ใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 11,900                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ขยายสญัญาณส าหรบัเสาอากาศ วทิยาลยันาฏ

ศิลปจนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 14,000                        

รายการระดบัที1่: โพเดยีม กลา่วรายงาน วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบล

วดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตวั 3 18,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 472,000                      

รายการระดบัที1่: ล าโพงขยายเสยีงแบบพกพาพรอ้มไมโครโฟน     

วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตวั 16 160,000                      

รายการระดบัที1่: ล าโพง 8 น้ิว 2ทาง พรอ้มบูลทูธ ในตวั   วทิยาลยันาฏ

ศิลปจนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ระบบไมคห์อ้งประชมุ   วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบล

วดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนบตัรนกัเรียนพรอ้มติดต ัง้  วทิยาลยันาฏศิลป

จนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: ไฟจดุตรวจจราจร  วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบลวดั

ใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตวั 1 7,000                         

ครุภณัฑโ์รงงาน 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัเหลก็  วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่

 อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: ปัม๊ลม วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอ

เมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 10,000                        

ครุภณัฑก์ฬีา 18,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปิงปอง  วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตวั 1 18,000                        

ครุภณัฑด์นตรี 563,000                      

รายการระดบัที1่: ขมิ (ผเีสื้อ) ไมส้กัทอง หลกัเกลยีว วทิยาลยันาฏศิลป

จนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตวั 10 70,000                        
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รายการระดบัที1่: ขมิคางหมู  ไมช้งิชนั 9 หยอ่ง วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  

ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตวั 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ฉ่ิงทองเหลอืงกลาง  วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบลวดั

ใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี คู่ 10 3,000                         

รายการระดบัที1่: กรบัพวง  วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ อ าเภอ

เมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี พวง 5 5,000                         

รายการระดบัที1่: กรบัขบัเสภา วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ส  ารบั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: รางระนาดเอกแกะลวดลายลงรกัปิดทอง วทิยาลยันาฏ

ศิลปจนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ราง 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: ผนืระนาดเอก  วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ผนื 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: รางระนาดทุม้แกะลวดลายลงรกัปิดทอง วทิยาลยันาฏ

ศิลปจนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ราง 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: ผนืระนาดทุม้ (คดัพเิศษ)  วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  

ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ผนื 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: รา้นฆอ้งวงใหญ่ โขนท าดว้ยไมม้ะริด วทิยาลยันาฏศิลป

จนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี รา้น 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: ลูกฆอ้งวงใหญ่ ลงหนิ (ต)ี  วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  

ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: รา้นฆอ้งวงเลก็ โขนท าดว้ยไมม้ะริด วทิยาลยันาฏศิลป

จนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี รา้น 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: ลูกฆอ้งวงเลก็ ลงหนิ (ต)ี  วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  

ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้อมป์กตีา้ร ์ วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตู ้ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้อมป์เบส วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตู ้ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้อมป์คีบอรด์  วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่

 อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตู ้ 1 70,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 39,000                        

รายการระดบัที1่: ลูกโลกจ าลอง 12 น้ิว วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบลวดั

ใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี อนั 2 4,000                         

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน วทิยาลยันาฏ

ศิลปจนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 2,977,400                    

รายการระดบัที1่: ชดุก ับ๊แกบ๊ล  าเพลนิ ชายหญงิ วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี 

ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี คู่ 4 74,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุฟ้อนตงัหวายแบบกาฬสนิธุ ์วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี 

 ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 8 80,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุกลองยาวอสีาน หญงิ วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  

ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 12 96,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโกย๋มอื หญงิ วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่

 อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 8 80,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุบายศรีสู่ขวญั หญงิ วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบล

วดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 12 180,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุนางไห วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ อ าเภอ

เมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 30,000                        
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รายการระดบัที1่: ชดุไทยพวน วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 8 96,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเชิ้งกะโป๋แบบรอ้ยเอด็ ชาย หญงิ วทิยาลยันาฏศิลป

จนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี คู่ 8 208,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฟ้อนดงึครกดงึสากแบบรอ้ยเอด็ ตวัเอก 2 ชดุ ตวัรอง 

8 ชดุ คนแบกเสา 8 ชดุ  วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ อ าเภอ

เมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 18 194,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุแพรวากาฬสนิธุ ์วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบลวดั

ใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 8 120,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเชิ้งโปงลาง ชาย หญงิ วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี ต าบล

วดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี คู่ 4 62,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุภูไท 3 เผ่า  วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 6 72,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุรชักาลที่ 5 หญงิ วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบลวดั

ใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 14 112,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุรชักาลที่ 6 หญงิ  วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบลวดั

ใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุรชักาลที่ 7 หญงิ  วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบลวดั

ใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุระบ าตารีกปีสั วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่

 อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 8 100,000                      

รายการระดบัที1่: ระบ ากปีสัลาหนะ วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี ต าบลวดัใหม่

 อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 8 122,400                      

รายการระดบัที1่: ชดุระบ าชมุนุมเผ่าไทย วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบล

วดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 12 96,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุระบ าลพบุรี (เอก 1 ชดุ รอง 4 ชดุ)วทิยาลยันาฏศิลป

จนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 5 74,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุระบ าศรีวชิยั วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 6 90,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุร ากลองยาว วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 4 10,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุนางเงอืก (เอก 1 ชดุ รอง 8 ชดุ) วทิยาลยันาฏศิลป

จนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 9 145,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุร าพลายชมุพล วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบลวดั

ใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุพม่าหญงิพรอ้มเครื่องประดบั วทิยาลยันาฏศิลป

จนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 6 120,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุมอญหญงิพรอ้มเครื่องประดบั วทิยาลยันาฏศิลป

จนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 6 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุฟ้อนลาวดวงเดอืน ประเภท ข ชาย หญงิ วทิยาลยันาฏ

ศิลปจนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี คู่ 4 56,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุนางยนืเครื่อง (นางสุพรรณมจัฉา) วทิยาลยันาฏศิลป

จนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุนางยนืเครื่อง (นางเบญจกาย) วทิยาลยันาฏศิลป

จนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ผา้ม่วง พรอ้มเสื้อพระราชทานแขนยาวและผา้คาดเอว 

วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ผนื 15 75,000                        

รายการระดบัที1่: เสื้อราชปแตน วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตวั 15 10,500                        
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รายการระดบัที1่: ชดุไทยจติรลดา วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่

 อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 10 20,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุนกัดนตรีภาคอสีาน  วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบล

วดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 15 18,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุนกัดนตรีภาคเหนือ วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบล

วดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 15 18,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุนกัดนตรีภาคใต ้วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบลวดั

ใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 15 18,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุไทยภูเขา วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 8 120,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฟ้อนสาวไหม วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่

 อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 8 64,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุแหยไ่ขม่ดแดงแบบรอ้ยเอด็ ชาย หญงิ วทิยาลยันาฏ

ศิลปจนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 8 184,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,879,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,379,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารเรียนรวม วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี ต าบล

วดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี หลงั 1 20,379,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนหนา้อาคารดนตรีและทางออกวทิยาลยั 

วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี สาย 2 2,500,000                    

ส่งเสริมสนบัสนุนการบริการทางสงัคม 50,500                     

งบลงทนุ 50,500                     

ครุภณัฑ์ 50,500                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 50,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีวทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี

 ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี คนั 1 50,500                        

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม 679,100                   

งบลงทนุ 679,100                   

ครุภณัฑ์ 679,100                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 679,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 15 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  วทิยาลยันาฏศิลป

จนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 16 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  

วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: ปริ้นเตอร ์สแกนและถา่ยส าเนา วทิยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี

 ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 27 116,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 1 วทิยาลยันาฏศิลป

จนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 130,000                      

กระทรวงศึกษำธิกำร 1,450,347,434            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 314,071,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 770,900                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 770,900                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 770,900                   
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งบรายจ่ายอื่น 770,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 770,900                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 46,521,900                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 46,521,900                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 15,371,100                

งบอดุหนุน 15,371,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 15,371,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 8,199,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 7,172,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 31,150,800                

งบอดุหนุน 31,150,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 31,150,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 16,594,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 14,556,000                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 480,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 480,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 480,000                   

งบรายจ่ายอื่น 480,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 480,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 257,673,300              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 257,673,300              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 9,668,600                 

งบอดุหนุน 9,668,600                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 9,668,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 1,561,700                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 1,620,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 6,486,700                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 248,004,700              

งบอดุหนุน 248,004,700              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 248,004,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 213,075,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 11,487,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 6,681,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 6,403,800                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 10,356,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 8,624,900                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 7,600,800                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 7,600,800                 

งบลงทนุ 7,600,800                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัจนัทบุรี 

ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 70,000                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัจนัทบุรี

 ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัจนัทบุรี ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัจนัทบุรี 

ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัจนัทบุรี ต าบล

ตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัจนัทบุรี 

ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัจนัทบุรี 

ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัจนัทบุรี ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตู ้ 3 12,900                        รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัจนัทบุรี ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

จนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี

เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัจนัทบุรี ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน 

(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัจนัทบุรี ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัจนัทบุรี 

ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัจนัทบุรี ต าบลตลาด อ าเภอ

เมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัจนัทบุรี ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จอ 1 32,000                        รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัจนัทบุรี ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

จนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี

ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัจนัทบุรี 

ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,337,300                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 451,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้ฝาเหลก็ ความยาว 155 เมตร 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัจนัทบุรี   ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี รายการ 1 451,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 550,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงที่จอดรถส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัจนัทบุรี   

ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี รายการ 1 550,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,786,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณภายในส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัจนัทบุรี

   ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี รายการ 1 4,786,300                    
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 550,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสว้มขนาด 6 หอ้ง ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

จนัทบุรี   ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี รายการ 1 550,000                      

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 655,100                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 655,100                   

งบลงทนุ 655,100                   

ครุภณัฑ์ 655,100                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 655,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัจนัทบุรี ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

จนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 26 416,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัจนัทบุรี ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 26 98,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก้ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัจนัทบุรี ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่:  ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

 และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัจนัทบุรี ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัจนัทบุรี 

ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัจนัทบุรี ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัจนัทบุรี ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี เครื่อง 1 7,700                         

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 369,000                   

จดัการศึกษานอกระบบ 369,000                   

งบลงทนุ 369,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 369,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 369,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคาร กศน.อ าเภอขลงุ ต าบลขลงุ อ าเภอขลงุ

 จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 112,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงส านกังาน กศน.อ าเภอเขาคิชฌกูฏ ต าบลพลวง

 อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 257,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 572,815,434              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,092,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,092,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,092,154                 

งบด าเนินงาน 1,092,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,092,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,092,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 1,200,400                 
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โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,200,400                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,200,400                 

งบลงทนุ 1,200,400                 

ครุภณัฑ์ 1,200,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนขลงุ

รชัดาภเิษก ต าบลวนัยาว อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนแหลม

สงิหว์ทิยาคม(อาทรสงัขะวฒันะอปุถมัภ)์ ต าบลพลิ้ว อ าเภอแหลมสงิห ์ หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 403,367,900              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 397,814,100              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 397,814,100              

งบอดุหนุน 397,814,100              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 397,814,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 69413 397,814,100                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 69413 55,122,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 69413 27,357,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 69413 28,734,200                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 69413 47,552,100                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 69413 239,048,200                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 5,553,800                 

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 3,973,800                 

งบลงทนุ 3,973,800                 

ครุภณัฑ์ 2,200,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัมาบไผ่ ต าบลมาบไพ อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัแสลง ต าบลแสลง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดับูรพาพทิยาราม ต าบลเขาววั อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัสามผาน ต าบลสองพีน่อ้ง อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นตาเลยีว ต าบลเขาแกว้ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัขนุน(พรหมราษฎรว์ทิยา) ต าบลวงัแซม้ อ าเภอมะขาม จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองเจก๊สรอ้ย ต าบลเขาวงกต อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นซอยสองฯ ต าบลสามพีน่อ้ง อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัหนองแหวน ต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัชา้งขา้ม ต าบลชา้งขา้ม อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนมธัยมวดัเขาสุกมิ ต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,773,800                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,773,800                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัแสลง ต าบลแสลง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี แห่ง 1 273,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดับูรพาพทิยาราม ต าบลเขาววั อ าเภอท่าใหม่ 

จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัสามผาน ต าบลสองพีน่อ้ง อ าเภอท่าใหม่ แห่ง 1 140,800                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นตาเลยีว ต าบลเขาแกว้ อ าเภอท่าใหม่ แห่ง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองเจก๊สรอ้ย ต าบลเขาวงกต อ าเภอ

แก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 203,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นซอยสองฯ ต าบลสามพีน่อ้ง อ าเภอแก่ง

หางแมว จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัหนองแหวน ต าบลกระแจะ อ าเภอนายาย

อาม จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 59,000                        

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัชา้งขา้ม ต าบลชา้งขา้ม อ าเภอนายายอาม แห่ง 1 215,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนมธัยมวดัเขาสุกมิ ต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่า

ใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 336,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 1,580,000                 

งบลงทนุ 1,580,000                 

ครุภณัฑ์ 1,580,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,580,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นประแกต ต าบลสามพีน่อ้ง อ าเภอแก่งหางแมว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัทอง ต าบลแก่งหางแมว อ าเภอแก่งหาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัขนุซอ่งสาขาบา้นโป่งเกตุ ต าบลขนุซอ่ง อ าเภอแก่ง

หางแมว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 14 (ท่าใหม่บา้นสิ้ว) ต าบลสองพีน่อ้ง 

อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแก่งนอ้ย ต าบลเขาแกว้ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองกะพง ต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเจา้หลาว ต าบลคลองขดุ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเตาหมอ้ ต าบลคลองขดุ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมาบโอน ต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัปลา ต าบลเขาแกว้ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรทัธาตะพง ต าบลเขาแกว้ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสะพานเลอืก ต าบลทุ่งเบญจา อ าเภอท่าใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสงัขท์อง ต าบลตะกาดเงา้ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัแขมหนู ต าบลตะกาดเงา้ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโขมง ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคลองขดุ ต าบลคลองขดุ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัตะกาดเงา้ ต าบลตะกาดเงา้ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าศาลา ต าบลร าพนั อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทุ่งเบญจา ต าบลทุ่งเบญจา อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเสมด็โพธิ์ศรี ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหมูดุด ต าบลคลองขดุ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขามะปริง ต าบลนายายอาม อ าเภอนายายอาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางระหง ต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโขดหอย ต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าแคลง ต าบลสนามไชย อ าเภอนายายอาม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันาซา ต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันายายอาม ต าบลนายายอาม อ าเภอนายายอาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงัเวยีน ต าบลวงัโตนด อ าเภอนายายอาม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงัหนิ ต าบลวงัโตนด อ าเภอนายายอาม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองสงีา ต าบลวงัใหม่ อ าเภอนายายอาม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นช าโสม ต าบลแสลง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าแฉลบ ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเกาะโตนด(จนัทรศี์ลราษฏรป์ระสทิธิ์) ต าบลเกาะ

ขวาง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเขานอ้ย ต าบลคมบาง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคมบาง ต าบลคมบาง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเนินยาง ต าบลคมบาง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโป่งแรด ต าบลพลบัพลา อ าเภอเมอืงจนัทบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพลบั ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสงิห ์ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเสมด็งาม ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงจนัทบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชา้งขา้ม ต าบลซึ้ง อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโชคด ีต าบลบ่อเวฬ ุอ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทรพัยส์นิพูน ต าบลบ่อ อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าขาหยา่ง ต าบลบางชนั อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อ ต าบลบ่อ อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองระหาน ต าบลบ่อ อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเสมด็ ต าบลตะปอน อ าเภอขลงุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเกวยีนหกั ต าบลเกวยีนหกั อ าเภอขลงุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเกาะจกิ ต าบลบางชนั อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัซึ้งบน ต าบลซึ้ง อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัซึ้งลา่ง(ประชาอทุศิพทิยาคาร) ต าบลวนัยาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัตะปอนใหญ่ ต าบลตะปอน อ าเภอขลงุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางชนั ต าบลบางชนั อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงัสรรพรส ต าบลบ่อ อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวนัยาวลา่ง ต าบลวนัยาว อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสะตอนอ้ย ต าบลตกพรม อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชากไทย ต าบลชากไทย อ าเภอเขาคิชฌกูฏ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองตาคง ต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอโป่งน า้รอ้น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งม่วง ต าบลทบัไทร อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสามสบิพฒันา ต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอโป่งน า้รอ้น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบอน ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอโป่งน า้รอ้น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่ ต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทพันคร ต าบลปถัว ีอ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งบอน ต าบลปถัว ีอ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัตกั ต าบลฉมนั อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัน า้รกั ต าบลท่าหลวง อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัมะทาย (สุมวทิยาฝ่ายราษฎร)์ ต าบลปถัว ีอ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโฆวนิทะ ต าบลปะตง อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกระทงิทอง ต าบลปะตง อ าเภอสอยดาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสงัวาลยว์ทิย ์6 ต าบลทรายขาว อ าเภอสอยดาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองมะค่า ต าบลทุ่งขนาน อ าเภอสอยดาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกาะเปริด(เจริญรตันร์าษฎรนุ์กูล) ต าบลเกาะเปริด

 อ าเภอแหลมสงิห ์จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองใหญ่ ต าบลเกาะเปริด อ าเภอแหลมสงิห ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ตกพลิ้ว ต าบลพลิ้ว อ าเภอแหลมสงิห ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอมียุ ต าบลหนองชิม่ อ าเภอแหลมสงิห ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนปากน า้แหลมสงิห ์ต าบลปากน า้แหลมสงิห ์อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเขาตาหน่วย ต าบลเกาะเปริด อ าเภอแหลมสงิห ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางสระเกา้ ต าบลบางสระเกา้ อ าเภอแหลมสงิห ์ ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปากน า้ (ประสาทวทิยาคาร) ต าบลปากน า้แหลมสงิห์

 อ าเภอแหลมสงิห ์จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 166,180,980              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,830,520                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,830,520                 

งบลงทนุ 1,830,520                 

ครุภณัฑ์ 1,830,520                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,830,520                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โป่งววั ต าบลแก่งหางแมว อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองเจก๊สรอ้ย ต าบลเขาวงกต อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

เขาวงกตรุจวิงศาราม(ส านกังานสลากกนิแบ่งสงเคราะห8์8 ต าบลเขาวงกต 

อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตรอกนอง (ประทปีวารีราษฎรว์ทิยา) ต าบลตรอกนอง อ าเภอขลงุ จงัหวดั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

มติรภาพ 20 ต าบลบ่อ อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บ่อเวฬ ุต าบลบ่อเวฬ ุอ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เขาทอง ต าบลบ่อเวฬ ุอ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

เวฬวุนั ต าบลวงัสรรพรส อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

คลองพลู ต าบลคลองพลู อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เนินมะหาด ต าบลชากไทย อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 32 47,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ตะเคียนทอง ต าบลตะเคียนทอง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

มาบโอน ต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เตาหมอ้(กจิกาญจนร์าษฎรอ์ทุศิ) ต าบลคลองขดุ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดั ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัทุ่ง

เบญจา ต าบลทุ่งเบญจา อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ร าพนั(สุขสวสัดพิชิาญราษฎร)์ ต าบลร าพนั อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ท่าศาลา ต าบลร าพนั อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตน้กระบก ต าบลนายายอาม อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่าวไิล ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งกร่าง ต าบลทบัไทร อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 20 29,600                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โป่งน า้รอ้น ต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 64 94,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เขาหอม ต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ขนุน (พรหมราษฎรว์ทิยา) ต าบลวงัแซม้ อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ทองท ัว่ (เอครพานิช) ต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

โป่งแรด(ปคุณวทิยาคาร) ต าบลพลบัพลา อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ช าโสม ต าบลแสลง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ส าโรง ต าบลทรายขาว อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตามูล (รฐัประชาสงเคราะห)์ ต าบลทรายขาว อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 21 31,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทบัชา้ง ต าบลทบัชา้ง อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 55 81,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ไทรงาม ต าบลทบัชา้ง อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทบัสงฆ ์ต าบลทบัชา้ง อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โป่งเจริญชยั ต าบลทบัชา้ง อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ซบัตารี ต าบลทุ่งขนาน อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 45 66,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ไผ่ลอ้มสามคัคี ต าบลทุ่งขนาน อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

หนองมะค่า ต าบลทุ่งขนาน อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เขาแกว้ ต าบลปะตง อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

บางกะไชย ต าบลบางกะไชย อ าเภอแหลมสงิห ์จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 24 35,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนพลิ้ว 

ต าบลพลิ้ว อ าเภอแหลมสงิห ์จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 47 69,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

อมียุ ต าบลหนองชิม่ อ าเภอแหลมสงิห ์จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัขนุซอ่ง สาขาบา้นโป่งเกตุ ต าบลขนุซอ่ง อ าเภอแก่งหางแมว ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัเสมด็โพธิ์ศร(ีอชุกุวทิยาคาร) ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัท่าศาลา ต าบลร าพนั อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัโพธิ์ลงักามติรภาพที่ 171 ต าบลนายายอาม อ าเภอนายายอาม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัจนัทนาราม (ศรีรองเมอืงอทุศิ) ต าบลจนัทนิมติ อ าเภอเมอืง

จนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 59,800                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแกว้ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัโป่งแรด(ปคุณวทิยาคาร) ต าบลพลบัพลา อ าเภอเมอืงจนัทบุรี ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 104,568,860              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 91,031,600                

งบลงทนุ 91,031,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 91,031,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 73,015,400                   

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดัโพธิ์ลงักามติรภาพที่ 171 ต าบลนายายอาม อ าเภอ

นายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นวงัไมแ้ดง ต าบลสามพีน่อ้ง อ าเภอแก่งหางแมว หลงั 1 4,028,000                    

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

โรงเรียนสฤษดเิดช ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี หลงั 1 9,571,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนอนุบาลจนัทบุรี ต าบล

วดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนอนุบาลจนัทบุรี ต าบล

วดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นช่องกะพดั ต าบล

แก่งหางแมว อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นช่องกะพดั ต าบล

แก่งหางแมว อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี หลงั 1 510,200                      

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นคลองใหญ่ ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอโป่งน า้รอ้น หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 5 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นป่าวไิล ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดั หลงั 1 5,436,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นประตง (ศูนยอ์นุบาลอ.สอยดาว) ต าบลทรายขาว 

อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นคลองบอน ต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน า้รอ้น หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นทุ่งกร่าง ต าบลทบัไทร อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

มะขาม อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 216 ล./57-ก โรงเรียนวดัทบัไทร  ต าบลทบั

ไทร อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี หลงั 1 13,748,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนสฤษดเิดช ต าบลวดั

ใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี หลงั 1 17,903,200                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 18,016,200                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแก่งนอ้ย ต าบลเขาแกว้ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัท่าแคลง ต าบลสนามไชย อ าเภอนายายอาม แห่ง 1 380,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองกะพง ต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่ แห่ง 1 219,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหมูดุด ต าบลคลองขดุ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดั แห่ง 1 380,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัท่าศาลา ต าบลร าพนั อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเขานอ้ย(ปุ่ นประชานุกูล) ต าบลคมบาง อ าเภอ

เมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางระหง ต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองแหวน ต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเกาะตะเคียน (วาสนว์ทิยานุกูล) ต าบลเกาะขวาง 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัจนัทนาราม (ศรีรองเมอืงอทุศิ) ต าบลจนัทนิมติ 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัพลบัพลา(อนิทราษฎรป์ระสทิธิ์) ต าบลพลบัพลา 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 318,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแกว้ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบ่อไฟไหม ้ต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นช่องกะพดั ต าบลแก่งหางแมว อ าเภอแก่งหาง แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศรทัธาตะพง ต าบลเขาแกว้ อ าเภอท่าใหม่ แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัทุ่งเบญจา ต าบลทุ่งเบญจา อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเสมด็โพธิ์ศร(ีอชุกุวทิยาคาร) ต าบลโขมง อ าเภอท่า แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดันายายอาม ต าบลนายายอาม อ าเภอนายายอาม แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัวงัเวยีน ต าบลวงัโตนด อ าเภอนายายอาม จงัหวดั แห่ง 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเขาวงกตรุจวิงศาราม(ส านกังานสลากกนิแบ่ง

สงเคราะห8์8 ต าบลเขาวงกต อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองคนั(ไจ พทิยาคาร) ต าบลตะกาดเงา้ อ าเภอ แห่ง 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลจนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัซึ้งลา่ง (ประชาอทุศิพทิยาคาร) ต าบลวนัยาว แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัคลองตะเคียน ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ แห่ง 1 400,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัตะปอนใหญ่ ต าบลตะปอน อ าเภอขลงุ จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตรอกนอง (ประทปีวารีราษฎรว์ทิยา) ต าบล

ตรอกนอง อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจางวาง ต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน า้รอ้น แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพลิ้ว ต าบลพลิ้ว อ าเภอแหลมสงิห ์จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทพันคร ต าบลปถัว ีอ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเสมด็ ต าบลตะปอน อ าเภอขลงุ จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสะตอนอ้ย ต าบลตกพรม อ าเภอขลงุ จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแปลง ต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน า้รอ้น แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนปากน า้แหลมสงิห ์ต าบลปากน า้แหลมสงิห ์อ าเภอ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองสลดุ ต าบลปถัว ีอ าเภอมะขาม จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทบัชา้ง ต าบลทบัชา้ง อ าเภอสอยดาว จงัหวดั แห่ง 1 589,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัวงัจะอา้ย ต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบอน ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอโป่งน า้รอ้น แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขาหอม ต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอโป่งน า้รอ้น แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นมะขาม ต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งน า้รอ้น ต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอโป่งน า้รอ้น แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งม่วง ต าบลทบัไทร อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขาแกว้ ต าบลปะตง อ าเภอสอยดาว จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกระทงิทอง ต าบลปะตง อ าเภอสอยดาว จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสตรีวทิยาอปุถมัภ ์2 ต าบลสะตอน อ าเภอสอยดาว แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัน า้ขุน่ ต าบลคลองพลู อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเนินดนิแดง ต าบลเทพนิมติ อ าเภอโป่งน า้รอ้น แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองตาคง ต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอโป่งน า้รอ้น แห่ง 1 500,000                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 6,830,360                 
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งบลงทนุ 6,830,360                 

ครุภณัฑ์ 6,830,360                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 677,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นทุ่งม่วง ต าบลทบัไทร อ าเภอโป่งน า้รอ้น เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นคลองคต ต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่ง

น า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นนาสนาดก ์ต าบลหนองตาคง อ าเภอ

โป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นคลองใหญ่ ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอ

โป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นทรพัยส์นิพูน

 ต าบลบ่อ อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,500 ลติร โรงเรียนวดั

ขนุซอ่ง ต าบลขนุซอ่ง อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี ใบ 2 13,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนวดั

ร าพนั(สุขสวสัดพิชิาญราษฎร)์ ต าบลร าพนั อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ยางระหง ต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

วดัพลบั (จนัทบุรีชบาอทุศิ) ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั ใบ 1 8,700                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,453,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัหนองบวั ต าบล

หนองบวั อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นตน้กระบก ต าบล

นายายอาม อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัตะปอนนอ้ย 

ต าบลตะปอน อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเขาทอง ต าบลบ่อ

เวฬ ุอ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนตกพรมวทิยาคาร 

ต าบลตกพรม อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 129,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัขนุซอ่ง ต าบลขนุ

ซอ่ง อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัแก่งหางแมว 

ต าบลแก่งหางแมว อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัเกาะตะเคียน 

(วาสนว์ทิยานุกูล) ต าบลเกาะขวาง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 9,500                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นคลองกะพง 

ต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นวงัปลา ต าบลเขา

แกว้ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดันาซา ต าบล

กระแจะ อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัซึ้งบน ต าบลซึ้ง 

อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัตะปอนใหญ่ 

ต าบลตะปอน อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นดงจกิ ต าบลทบัไทร

 อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัมะทาย ต าบลปถัว ี

อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นทบัชา้ง 

ต าบลทบัชา้ง อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัทุ่งกบลิ 

ต าบลคลองพลู อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 181,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัเขาตาหน่วย ต าบลเกาะเปริด อ าเภอแหลมสงิห์ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นป่าวไิล ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอโป่งน า้รอ้น เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นคลองครก ต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัทุ่งเบญจา ต าบลทุ่งเบญจา อ าเภอท่าใหม่ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัซึ้งลา่ง (ประชาอทุศิพทิยาคาร) ต าบลวนัยาว 

อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นแหลม ต าบลเทพนิมติ 

อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,388,960                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นโพธิ์ ต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นคลองลาว ต าบลวงัใหม่ อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นซอย

สอง(อภชิาติราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลสามพีน่อ้ง อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

จนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงั

อแีอ่น ต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัทองท ัว่ 

(เอครพานิช) ต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตน้

กระบก ต าบลนายายอาม อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 40 63,200                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเนิน

ดนิแดง(จงจนิต ์รุจวิงศ ์อปุถมัภ1์) ต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดั ชดุ 47 74,260                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโป่งววั

 ต าบลแก่งหางแมว อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดั

พลบัพลา(อนิทราษฎรป์ระสทิธิ์) ต าบลพลบัพลา อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นช าโสม

 ต าบลแสลง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัทุ่ง

เบญจา ต าบลทุ่งเบญจา อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเตา

หมอ้(กจิกาญจนร์าษฎรอ์ทุศิ) ต าบลคลองขดุ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงัปลา

 ต าบลเขาแกว้ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นมาบ

โอน ต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัขนุน 

(พรหมราษฎรว์ทิยา) ต าบลวงัแซม้ อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 54 85,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเนิน

ดนิแดง ต าบลเทพนิมติ อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 54 85,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นซบัตา

รี ต าบลทุ่งขนาน อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 72 113,760                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแกว้ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัจนัทนาราม (ศรีรองเมอืงอทุศิ) ต าบลจนัทนิมติ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัขนุซอ่ง สาขาบา้นโป่งเกตุ ต าบลขนุซอ่ง อ าเภอแก่งหางแมว ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 14 (ท่าใหม่บา้นสิ้ว) ต าบลสองพีน่อ้ง อ าเภอท่าใหม่ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดันา

ยายอาม ต าบลนายายอาม อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

แก่งนอ้ย ต าบลเขาแกว้ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัเนิน

โพธิ์(สวาสดิ์ราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัสงิห(์วรประสทิธิ์วทิยา) ต าบลบางกะจะ อ าเภอ

เมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัทบัไทร ต าบลทบัไทร อ าเภอโป่งน า้รอ้น ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นเขาแกว้ ต าบลปะตง อ าเภอสอยดาว จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัน า้ขุน่ ต าบลคลองพลู อ าเภอเขาคิชฌกูฏ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นทุ่งกร่าง ต าบลทบัไทร อ าเภอโป่งน า้รอ้น ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นเขาหอม ต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอโป่งน า้รอ้น ชดุ 1 126,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นประตง (ศูนยอ์นุบาลอ.สอยดาว) ต าบล

ทรายขาว อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดัปากน า้ (ประสาทวทิยาคาร) ต าบลปากน า้แหลมสงิห ์

อ าเภอแหลมสงิห ์จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นกระทงิทอง ต าบลปะตง อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัหนองคนั(ไจ พทิยาคาร) ต าบลตะกาดเงา้ อ าเภอท่าใหม่ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัเนินยาง (ประยูรราษฎรว์ทิยาคาร) ต าบลคมบาง อ าเภอ

เมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัท่าศาลา ต าบลร าพนั อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองบอน ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดักะทงิ (ขนัธสโรอปุถมัภ)์ ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นสมเด็จเจา้พระยาอปุถมัภ ์ต าบลทรายขาว อ าเภอสอย ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นสามสบิพฒันา ต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอโป่งน า้รอ้น ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นคลองตาคง ต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นแปลง ต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัพงังอน ต าบลทบัไทร อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นจางวาง ต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 3,106,200                 

งบลงทนุ 3,106,200                 

ครุภณัฑ์ 3,106,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 136,400                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตู ้ 8 44,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตู ้ 8 63,200                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตู ้ 3 23,700                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 720,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 

เขต 1 ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 4 88,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 

เขต 2 ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 9 198,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ต าบลตลาด อ าเภอ

เมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 4 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 ต าบลตลาด อ าเภอ

เมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

จนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 8 128,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 ต าบลตลาด 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 4 36,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 5 39,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี เครื่อง 1 5,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี เครื่อง 15 37,500                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 ต าบล

ตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 ต าบล

ตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 ต าบลตลาด 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 23,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 27,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

จนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 97,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 

ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 2 55,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 

ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 42,500                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,123,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนอนุบาลจนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นวงัไมแ้ดง ต าบลสามพีน่อ้ง อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนวดัเวฬวุนั ต าบลวงัสรรพรส อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหว้งกระแจะ(สวสัดชิยัอปุถมัภ)์ ต าบลวงัโตนด อ าเภอนายายอาม ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดัพลบัพลา(อนิทราษฎรป์ระสทิธิ์) ต าบลพลบัพลา อ าเภอเมอืงจนัทบุรี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนวดัหนองชิม่ ต าบลหนองชิม่ อ าเภอแหลมสงิห ์จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเนินจ าปา ต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัขนุซอ่ง 

ต าบลขนุซอ่ง อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

เจก๊สรอ้ย ต าบลเขาวงกต อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

จนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 100 168,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัหนองบวั

(ปทุมาภพิฒัน)์ ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 34 57,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นจนัทเข

ลม ต าบลจนัทเขลม อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 86 144,480                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นวงั

ไมแ้ดง ต าบลสามพีน่อ้ง อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

คลองครก ต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โคกวดั ต าบลขนุซอ่ง อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

ราษฎรพ์ฒันาสามคัคี ต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนวดัร าพนั(สุขสวสัดพิชิาญราษฎร)์ 

ต าบลร าพนั อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นโคกวดั ต าบลขนุซอ่ง อ าเภอ

แก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 135,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 3,600,700                 

งบลงทนุ 3,600,700                 

ครุภณัฑ์ 259,800                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 259,800                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนสงัวาลยว์ทิย ์6 ต าบลทรายขาว อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียนข

ลงุรชัดาภเิษก ต าบลวนัยาว อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,340,900                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,340,900                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสงัวาลยว์ทิย ์6 ต าบลทรายขาว อ าเภอสอยดาว แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนขลงุรชัดาภเิษก ต าบลวนัยาว อ าเภอขลงุ จงัหวดั แห่ง 1 2,850,900                    

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 49,198,600                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 45,597,400                

งบลงทนุ 45,597,400                

ครุภณัฑ์ 493,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 97,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 ต าบลวดั

ใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 17 ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตู ้ 13 71,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 17 ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตู ้ 1 7,900                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 369,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 

ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 ต าบลวดั

ใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 ต าบลวดัใหม่ อ าเภอ

เมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 14 126,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 17 ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 7 55,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั เครื่อง 39 97,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 17 ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตู ้ 1 6,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 ต าบลวดั

ใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตวั 1 19,300                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,104,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 41,089,000                   

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนแหลมสงิหว์ทิยาคม 

(อาทรสงัขะวฒันะอปุถมัภ)์ ต าบลพลิ้ว อ าเภอแหลมสงิห ์จงัหวดัจนัทบุรี หลงั 1 640,500                      

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนท่าใหม่ (พูลสวสัดิ์ราษฎรนุ์กูล) ต าบลท่าใหม่

 อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี หลงั 1 12,455,000                   
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนเบญจมราชูทศิ  

จงัหวดัจนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี หลงั 1 4,492,200                    

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

ทุ่งขนาน อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี หลงั 1 10,292,100                   

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

ทรายขาว อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี หลงั 1 13,209,200                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,015,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 ต าบลวดั

ใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 1,344,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าใหม่ (พูลสวสัดิ์ราษฎรนุ์กูล) ต าบลท่าใหม่ อ าเภอ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนตกพรมวทิยาคาร ต าบลตกพรม อ าเภอขลงุ จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรีรตันร์าษฎรนุ์เคราะห ์ต าบลทุ่งเบญจา อ าเภอท่า แห่ง 1 448,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแก่งหางแมวพทิยาคาร ต าบลแก่งหางแมว อ าเภอ

แก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี แห่ง 1 247,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสะพานเลอืกวทิยาคม ต าบลทุ่งเบญจา อ าเภอท่าใหม่ แห่ง 1 225,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมธัยมวดัเขาสุกมิ ต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโป่งน า้รอ้นวทิยาคม ต าบลทบัไทร อ าเภอโป่งน า้รอ้น แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนคิชฌกูฏวทิยา ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี แห่ง 1 200,000                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 3,601,200                 

งบลงทนุ 3,601,200                 

ครุภณัฑ์ 3,601,200                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,601,200                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนทุ่งขนาน

วทิยา ต าบลทุ่งขนาน อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนมะขาม

สรรเสริญ ต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนโป่งน า้รอ้น

วทิยาคม ต าบลทบัไทร อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนตกพรม

วทิยาคาร ต าบลตกพรม อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนมธัยมท่า

แคลง ต าบลสนามไชย อ าเภออ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 600,200                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนบ่อวทิยา

คาร ต าบลบ่อ อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 5,287,300                 

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 454,900                   

งบลงทนุ 454,900                   

ครุภณัฑ์ 454,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 316,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัจนัทบุรี ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 6 194,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัจนัทบุรี ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 2 102,400                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัจนัทบุรี ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี ใบ 1 19,500                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 82,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัจนัทบุรี ต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 200 น้ิว

 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัจนัทบุรี ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี

 จงัหวดัจนัทบุรี จอ 1 40,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 24,800                        

รายการระดบัที1่: จกัรท าลวดลาย ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัจนัทบุรี

 ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี คนั 1 8,800                         

รายการระดบัที1่: จกัรอตุสาหกรรม แบบเยบ็ผา้ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัจนัทบุรี ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี คนั 1 16,000                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 31,300                        

รายการระดบัที1่: กบไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 5 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัจนัทบุรี ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตวั 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดักระดาษทราย แบบมอืถอื แบบสายพาน ขนาด 

100 มลิลเิมตร ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัจนัทบุรี ต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: เลือ่ยวงเดอืนไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 9 น้ิว ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัจนัทบุรี ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี เครื่อง 1 6,900                         

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 3,852,400                 

งบลงทนุ 3,852,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,852,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู แบบ 207 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

จนัทบุรี ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี หลงั 1 948,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,902,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

จนัทบุรี ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 1,902,800                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,001,500                    
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รายการระดบัที1่: ถงัเกบ็น า้ใตด้นิ ค.ส.ล. ขนาดความจ ุ120 ลบ.ม. (ตวัถงั

โผลเ่หนือระดบัดนิ 0.50 เมตร) ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัจนัทบุรี 

ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ถงั 1 383,100                      

รายการระดบัที1่: หอถงัน า้ 18/12 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัจนัทบุรี

 ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ถงั 1 542,300                      

รายการระดบัที1่: เสาธง สูง 12 เมตร ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

จนัทบุรี ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เสา 1 76,100                        

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 980,000                   

งบอดุหนุน 980,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 980,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 980,000                      

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 4,295,700                 

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 2,141,600                 

งบลงทนุ 2,141,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,141,600                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,982,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์48 ต าบล

พลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 1,982,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์48 

ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 159,100                      

การจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 2,154,100                 

งบลงทนุ 2,154,100                 

ครุภณัฑ์ 2,154,100                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 580,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาท ีโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์48 ต าบลพลวง 

อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอลความละเอยีด300x400จดุ

ต่อตารางน้ิว โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์48 ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ

 จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 130,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 1,288,000                    

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

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์48 ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดั เครื่อง 6 156,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้ ขนาด 50 ปอนด ์โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์48 ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 5 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 45 คิวบกิฟตุ โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์48 ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี ตู ้ 2 132,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 68,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์48 ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ ตวั 5 68,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 192,500                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา  โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห ์48 ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 192,500                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 25,600                        
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รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์48 ต าบล

พลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี คนั 2 25,600                        

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 1,000,000                 

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ 

จงัหวดัจนัทบุรี   ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 234,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 234,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 234,000                   

งบด าเนินงาน 234,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 234,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 234,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 740,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 740,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 100,000                   

งบด าเนินงาน 100,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 100,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 30,000                     

งบด าเนินงาน 30,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 30,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 610,000                   

งบด าเนินงาน 610,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 610,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 610,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 49,085,000                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 43,698,000                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 43,698,000                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 32,108,800                

งบอดุหนุน 32,108,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 32,108,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 32,108,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 6,328,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,455,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 2,847,600                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 3,005,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 18,471,900                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 11,589,200                
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งบอดุหนุน 11,589,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 11,589,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 11,589,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 1,136,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 261,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 511,200                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 539,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 9,141,200                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 5,387,000                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 4,500,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 4,500,000                 

งบลงทนุ 4,500,000                 

ครุภณัฑ์ 4,500,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการนวตักรรมยานยนตช์ ัน้สูงพรอ้ม

โปรแกรม   วทิยาลยัการอาชพีนายายอาม ต าบลนายายอาม อ าเภอนายาย ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการบญัชชี ัน้สูงพรอ้มซอรฟ์แวรบ์นัทกึ

การสอนออโตเ้ร็คคอรด์ดิ้ง แสดงผลแบบ HTML LINK ขนาด 40 ที่น ัง่  

วทิยาลยัการอาชพีสอยดาว ต าบลทรายขาว อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 1,500,000                    

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 237,000                   

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 237,000                   

งบลงทนุ 237,000                   

ครุภณัฑ์ 237,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 237,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องปรบัอากาศ  วทิยาลยัสารพดัช่างจนัทบุรี 

ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 237,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 650,000                   

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 650,000                   

งบลงทนุ 650,000                   

ครุภณัฑ์ 650,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 650,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการไฮดรอลกิสไ์ฟฟ้า  วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี 

ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 650,000                      

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 577,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 577,000                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 577,000                   

การสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 577,000                   

งบลงทนุ 577,000                   

ครุภณัฑ์ 577,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 577,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟ (UPS) ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. จนัทบุรี 

ต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 15 45,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางหนงัสอืหอ้งสมดุ ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. จนัทบุรี 

ต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 5 150,000                      
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รายการระดบัที1่: บอรด์นิทรรศการเคลือ่นที่ ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. จนัทร

บุรี ต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 5 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบนัง่ขบั ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. จนัทบุรี 

ต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 182,000                      

มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 510,059,500              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 6,016,600                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 6,016,600                 

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ 6,016,600                 

งบอดุหนุน 6,016,600                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,016,600                    

รายการระดบัที1่: สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิ บาท 0 6,016,600                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 36,514,400                

โครงการพฒันาการผลติสนิคา้เกษตรและการคา้ผลไมภ้าคตะวนัออก 36,514,400                

พฒันาการผลติ และธุรกจิสนิคา้เกษตรใหไ้ดม้าตรฐานสากล 36,514,400                

งบด าเนินงาน 3,700,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 200,000                      

งบลงทนุ 31,000,000                

ครุภณัฑ์ 31,000,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 31,000,000                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยท์ดสอบสนิคา้เกษตร และอาหารตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 17025  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 31,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 1,814,400                 

รายการระดบัที1่: พฒันาการผลติ และธุรกจิสนิคา้เกษตรใหไ้ด ้ บาท 0 1,814,400                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 32,315,600                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 1,721,000                 

สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,721,000                 

งบอดุหนุน 1,721,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,721,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 0 1,721,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 245,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน คน 0 147,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน คน 0 186,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 911,600                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 0 230,500                      

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 30,594,600                

ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 30,594,600                

งบรายจ่ายอื่น 30,594,600                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การ

พฒันาทอ้งถิน่ บาท 0 30,594,600                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 211,996,500              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 211,996,500              
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ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 211,996,500              

งบบคุลากร 57,210,600                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 46,443,800                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 71 36,303,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 37 2,950,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืน อตัรา 37 2,950,800                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 14 4,238,400                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 10,766,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 6 1,609,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 35 9,157,800                    

งบด าเนินงาน 11,967,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,967,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 6 576,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 46 7,902,000                    

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

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารไม่มวีาระ อตัรา 11 1,584,000                    

งบอดุหนุน 142,818,300              

เงนิเดอืน 142,818,300                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 380 139,267,900                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 27 3,550,400                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 223,216,400              

ผลงานท านุบ ารุงศิลป วฒันธรรม 1,000,000                 

ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม บาท 0 1,000,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 105,666,500              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 105,666,500              

งบด าเนินงาน 6,075,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมายามรกัษาความปลอดภยั บาท 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 5,100,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 475,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 475,000                      

งบลงทนุ 99,591,500                

ครุภณัฑ์ 16,989,300                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 16,989,300                   

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุ ขนาด 1200x2400x750 มม.  ต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 42,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี 

จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดปลอ่ยสารละลาย  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืง

จนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 53,500                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิด 2 ตา  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืง

จนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี กลอ้ง 5 250,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องดูดความชื้น  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี 

จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 3 81,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีง  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั ชดุ 1 46,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการกลางและอ่างลา้ง ขนาด 1200x3400x900 

มม. พรอ้มชัน้วางของกลางโตะ๊ ขนาด 300x2200x750 มม.  ต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 178,900                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้เลคเชอร ์ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั ชดุ 28 719,600                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังานมทีี่เทา้แขน  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืง

จนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตวั 25 192,500                      

รายการระดบัที1่: พารท์ชิ ัน่ครึ่งทบึครึ่งกระจกยงิลาย ขนาด 50x1200x1560

 มม.  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 20,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ขนาด 750x1500x750 มม.  ต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 12 231,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ขนาด 750x1800x750 มม.  ต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 42,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานรูปตวัแอล ขนาด 750x3400x750 มม.  อ าเภอ

เมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 64,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เลคเชอร ์ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั ชดุ 28 540,400                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้เลคเชอร ์(โพลเีลคเชอร)์  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืง

จนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตวั 160 336,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้เลคเชอร ์(มทีี่รองเขยีน)  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืง

จนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 196 6,291,600                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการพรอ้มอ่างลา้ง ขนาด 750x2400x800 มม. 

 ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 3 201,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงั ขนาด 650x3000x800 มม.  

ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 147,800                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ปฏบิตัิการขาอลูมเินียม (ปุ่ มปรบัระดบั)  ต าบลท่าชา้ง

 อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตวั 100 360,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการกลาง ขนาด 1500x4300x900 มม.  ต าบล

ท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 12 2,766,000                    

รายการระดบัที1่: ตูแ้ขวนลอย ขนาด 300x1000x600 มม. พรอ้มโตะ๊วาง

เครื่องช ัง่ 2 หลมุ ขนาด 600x1000x800 มม.  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืง ชดุ 1 53,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคม ี(มที่อ) ขนาด 500x1000x2000 มม.  

ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 3 288,900                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็อปุกรณ์ ขนาด 600x1200x1800 มม.  ต าบลท่าชา้ง

 อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 6 308,400                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็อปุกรณ์ ขนาด 600x800x1800 มม.  ต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 84,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ของ ขนาด 600x1200x2000 มม.  ต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 8 452,000                      

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดควนัพษิ ขนาด 900x1500x2350 มม.  ต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 642,000                      

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดควนัพษิ ขนาด 1100x1500x2350 มม. พรอ้มชดุดกั

ไอสารเคมชีนิดติดต ัง้ภายในตู ้ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั ชดุ 1 359,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุลา้งตวัลา้งตาฉุกเฉิน  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี

 จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 90,000                        

รายการระดบัที1่: เวท ีขนาด 2400x9000x700 มม.  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอ

เมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 369,800                      
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รายการระดบัที1่: เวท ีขนาด 2400x4800x200 มม.  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอ

เมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 4 291,200                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกระบบการวางแผนการจดัการผลติ  ต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: ตูก้รองอากาศใหบ้ริสุทธิ์  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี

 จงัหวดัจนัทบุรี ตู ้ 1 139,100                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ช่างแต่ง  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั ตวั 20 100,000                      

รายการระดบัที1่: จกัรเยบ็ผา้ไฟฟ้า  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี หลงั 9 72,000                        

รายการระดบัที1่: รถแทรกเตอร ์ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั คนั 1 360,500                      

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์ ขนาด 4800x1200 มม.  ต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 5 107,000                      

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์ ขนาด 400x4800x1200 มม.  ต าบล

ท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 30,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 82,602,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 82,602,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืง

จนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี หลงั 1 82,602,200                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 114,569,900              

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 114,569,900              

งบด าเนินงาน 11,347,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,660,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมายามรกัษาความปลอดภยั บาท 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 6,160,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 4,687,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 4,687,200                    

งบลงทนุ 102,702,700              

ครุภณัฑ์ 43,850,500                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 43,850,500                   

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ

 แบบที่ 3  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 3 100,500                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอรอ์าคารศูนยเ์รียนรวม 

 ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี หอ้ง 3 4,532,700                    

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 120 น้ิว

  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี จอ 2 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 3 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มรีะบบฟอก

อากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี   ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี เครื่อง 58 1,873,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มรีะบบฟอก

อากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 30,000 บทียูี  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี เครื่อง 176 7,057,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มรีะบบฟอก

อากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 36,000 บทียูี   ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี เครื่อง 40 1,880,000                    

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอล อ ีด ี(LED TV) 3840 x 2100 พกิเซล 

ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 6 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 9,000 บทียูี  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั เครื่อง 8 116,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผลแบบที่ 1  

ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 27 594,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 3,200 ANSI Lumens  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั เครื่อง 47 1,551,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มรีะบบฟอก

อากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั เครื่อง 5 113,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มรีะบบฟอก

อากาศ) ขนาด 19,500 บทียูี  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั เครื่อง 12 327,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บทียูี  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั เครื่อง 6 102,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มรีะบบฟอก

อากาศ) ขนาด 60,000 บทียูี  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั เครื่อง 8 511,200                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานเหลก็ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัจนัทบุรี ตวั 4 20,000                        

รายการระดบัที1่: ป้ายประชาสมัพนัธอ์เิลก็ทรอนิกสช์นิดติดต ัง้ภายนอก

อาคาร แบบ LED FULL COLOR DISPLAY รุ่น P10 ขนาด 2.88x4.80 

ม.  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 1,797,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มรีะบบฟอก

อากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั เครื่อง 27 1,382,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 6,000 ANSI Lumens  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั เครื่อง 3 192,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ขาวด าชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้พกัคอย 4 ที่น ัง่  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี 

จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 50 275,000                      

รายการระดบัที1่: ซอฟตแ์วรล์ขิสทิธิ์ (Microsoft EES Desktop Package 

(Renew))  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ระบบ 1 385,200                      

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊นกัเรียนประถมศึกษาพรอ้มเกา้อี้  ต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 150 217,500                      

รายการระดบัที1่: ระบบรกัษาความปลอดภยัโรงเรียนสาธติฯ  ต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ระบบ 1 299,100                      

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้ชนิดใบมดีพวง เครื่องยนตด์เีซล ไม่นอ้ยกวา่ 

21.5 แรงมา้ 3 สูบ 4 จงัหวะ  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั คนั 1 1,871,500                    

รายการระดบัที1่: ระบบโทรศพัทภ์ายใน  อนาลอ็ก 64 วงจร(เฟส2)  ต าบล

ท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ระบบ 1 1,392,200                    

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิด แบบ IP  จ านวน 40 ตวั   ต าบลท่า

ชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ระบบ 1 1,323,700                    

รายการระดบัที1่: พดัลมระบายอากาศชนิดติดฝ้า 6 น้ิว อตัราระบายอากาศ 

ไม่ต า่กวา่ 100  ลบ.ฟ./นาท ีพรอ้มท่อลมอ่อนและหนา้กากครอบปลายท่อ  

ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 8 48,800                        

รายการระดบัที1่: พดัลมระบายอากาศชนิดติดผนงั พดัลมแบบใบพดั ขนาด

 10น้ิว อตัราระบายอากาศ ไม่ต า่กวา่ 500 ลบ.ฟ./นาท ี ต าบลท่าชา้ง อ าเภอ

เมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 30 45,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมระบายอากาศอตุสาหกรรมชนิดติดผนงัแรงดนัสูง 

มอเตอรข์บัตรง อตัราระบายอากาศ ไม่ต า่กวา่ 2,000 ลบ.ฟ./นาท ี ต าบลท่า

ชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 4 63,600                        
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รายการระดบัที1่: พดัลมระบายอากาศอตุสาหกรรมชนิดติดผนงัแรงดนัสูง 

มอเตอรข์บัตรง อตัราระบายอากาศ ไม่ต า่กวา่ 3,000 ลบ.ฟ./นาท ี ต าบลท่า

ชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 9 211,500                      

รายการระดบัที1่: พดัลมไหลตามแนวแกน ระบายควนั อตัราการระบาย

อากาศ ไม่ต า่กวา่ 20,000  ลบ.ฟ./นาท ีพรอ้มงานท่อลมสงักะสแีละอปุกรณ์ 

 ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 305,400                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้เลคเชอร ์หอ้งเรียนบรรยาย  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอ

เมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตวั 1040 1,352,000                    

รายการระดบัที1่: เกา้อี้เลคเชอร ์หอ้งเธยีรเ์ตอร ์  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืง

จนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตวั 400 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เกา้อี้เลคเชอรพ์รอ้มโตะ๊แบบพบัได ้หอ้งเธยีรเ์ตอร ์ ต าบล

ท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 560 2,520,000                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊พรอ้มเกา้อี้อาจารยใ์นหอ้งเรียน  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอ

เมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 53 901,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์รบัปรุงหอ้งควบคุมคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย (Data 

Center)  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ระบบ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรส์  าหรบังานกราฟิกและงานตดัต่อเฉพาะทาง 

 ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 7 357,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว 

30 แผ่นต่อนาท ี ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: แท่นบรรยาย (โพเดยีมอจัฉริยะ)  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอ

เมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 3 588,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงประจ าหอ้งเรียน  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืง

จนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 13 455,000                      

รายการระดบัที1่: แฟลชหวักลอ้งเสริมภายนอก  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืง

จนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี อนั 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งวงจรปิด แบบอนาลอ็ก ความละเอยีด HD TVI 

พรอ้มอปุกรณ์ติดต ัง้  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 74,300                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงเคลือ่นที่ แบบลากจูง  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอ

เมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตวั 4 31,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยวดีโีอ  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั ตวั 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  าหรบัอาจารย ์ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี 

จงัหวดัจนัทบุรี ตวั 9 42,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพม์ลัติฟงักช์ ัน่ พรอ้มหมกึแท ้4 ส ี ต าบลท่าชา้ง

 อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้อมป์เบส  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั ตู ้ 2 49,400                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้อมป์กตีา้ร ์ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั ตู ้ 2 37,600                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้อมป์คียบ์อรด์  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี ตู ้ 2 25,800                        

รายการระดบัที1่: กลองชดุ  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 2 77,200                        

รายการระดบัที1่: เปียโนไฟฟ้า  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั ตวั 3 135,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกเททา้ยแบบปิคอพั ชนิด 4 ลอ้ เครื่องยนตด์เีซล

 ปริมาตรความจกุระบอกสูบไม่นอ้ยกวา่ 1,800 ซซี ี ต าบลท่าชา้ง อ าเภอ

เมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี คนั 1 980,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่

 24 ลา้นพกิเซล เซน็เซอรร์บัภาพแบบซมีอส  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืง ตวั 1 49,900                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่

 24 ลา้นพกิเซล แบบมลิเลอรเ์ลส  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั ตวั 1 27,900                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 58,852,200                   
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ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 24,700,000                   

รายการระดบัที1่: หอพกันกัศึกษา  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั หลงั 1 24,700,000                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 15,152,200                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเสาไฟฟ้าส่องสนามฟตุบอล 1,200 LUX (2 เสา) 

ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี งาน 1 15,152,200                   

ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหลง่น า้ 19,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งประตูระบายน า้ดว้ยระบบมอเตอรไ์ฟฟ้า  ต าบล

ท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี งาน 1 19,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 520,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 0 520,000                      

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 1,980,000                 

เผยแพร่ความรู ้และบริการวชิาการ 1,980,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,980,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื บาท 0 1,980,000                    

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 3,739,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,739,500                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 3,739,500                 

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 3,739,500                 

งบลงทนุ 3,739,500                 

ครุภณัฑ์ 3,739,500                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,739,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการจ าลองการท างานดา้นวศิวกรรม

อตุสาหการ ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 1,884,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการพฒันาเทคโนโลย ี4.0 (Smart 

LAB 4.0) ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 1,854,700                    

กระทรวงสำธำรณสขุ 107,858,200               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 107,635,900              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 71,422,800                

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 3,238,000                 

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 3,238,000                 

งบลงทนุ 3,238,000                 

ครุภณัฑ์ 3,238,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 3,238,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้ 

โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า  โรงพยาบาล

เขาคิชฌกูฏ ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้  โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ 

ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 3 390,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 lead) โรงพยาบาล

เขาคิชฌกูฏ ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์(Fetal Doptone)  

 โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า  โรงพยาบาลสอย

ดาว ต าบลปะตง อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลสอยดาว ต าบลปะตง อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 3 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขน ชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลขลงุ ต าบลขลงุ อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้ 

โรงพยาบาลเขาสุกมิ ต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า  โรงพยาบาลเขาสุ

กมิ ต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 86,000                        

โครงการผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพสู่ความเป็นมอือาชพี 9,636,700                 

จดัการเรียนการสอนส าหรบัการผลติแพทยเ์พิม่เพือ่ชาวชนบท 9,636,700                 

งบลงทนุ 9,636,700                 

ครุภณัฑ์ 1,115,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,115,000                    

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการตรวจดว้ยเครื่องอลัตราซาวด ์(Phantom) - 

FAST/Acute Abdomen ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาล

พระปกเกลา้  ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตวั 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกสายสวนหลอดเลอืดด าส่วนกลาง (CVC) ภายใต ้

การควบคุมทศิทางจากอลัตราซาวด ์ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิก

โรงพยาบาลพระปกเกลา้ ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตวั 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกฟงัเสยีงหวัใจและปอด ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้

คลนิิกโรงพยาบาลพระปกเกลา้  ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั ตวั 1 205,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,521,700                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,521,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอพกันิสติ 5 ชัน้โรงพยาบาลพระปกเกลา้

 ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี รายการ 1 8,521,700                    

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 58,548,100                

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 58,548,100                

งบลงทนุ 58,548,100                

ครุภณัฑ์ 30,050,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 30,050,000                   

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจกระเพาะอาหารและล าไสเ้ลก็ส่วนตน้แบบ

คมชดั พรอ้มชดุควบคุมสญัญาณภาพ โรงพยาบาลพระปกเกลา้ ต าบลวดั

ใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 2,060,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจล าไสใ้หญ่แบบคมชดัพรอ้มชดุควบคุม

สญัญาณภาพ โรงพยาบาลพระปกเกลา้ ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี ชดุ 1 2,060,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจทางเดนิหายใจพรอ้มระบบวดีทีศัน ์

โรงพยาบาลพระปกเกลา้ ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 3,090,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอุ่นเลอืดส าหรบัการผ่าตดั โรงพยาบาลพระปกเกลา้

 ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจส าหรบัทารกแรกเกดิชนิดความถีสู่ง 

โรงพยาบาลพระปกเกลา้ ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 2 2,800,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลพระปกเกลา้ ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจล าไสใ้หญ่แบบคมชดัสูงพรอ้มชดุควบคุม

สญัญาณภาพ โรงพยาบาลพระปกเกลา้ ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี ชดุ 1 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพีระบบ

รวมศูนยไ์ม่นอ้ยกวา่ 4 เตียง โรงพยาบาลพระปกเกลา้ ต าบลวดัใหม่ อ าเภอ

เมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องหวัใจและปอดเทยีม โรงพยาบาลพระปกเกลา้ 

ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 4,250,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งตรวจจอประสาทตาชนิดมอืถอื โรงพยาบาล

พระปกเกลา้ ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภภ์าวะวกิฤตรวมศูนย์

 8 เตียง โรงพยาบาลพระปกเกลา้ ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้หา้มเลอืดและตดัเน้ือเยือ่ดว้ยคลืน่วทิยคุวามถีสู่ง 

โรงพยาบาลพระปกเกลา้ ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่อง ECT (เครื่องรกัษาดว้ยไฟฟ้า) โรงพยาบาล

พระปกเกลา้ ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบผลติน า้บริสุทธิ์แบบจ่ายตรงขนาดไม่นอ้ยกวา่ 20 

หวัจ่าย โรงพยาบาลพระปกเกลา้ ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดั ระบบ 1 1,820,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,498,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,030,000                   

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลจนัทเขลม ต าบลจนัทเขลม อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลมะขาม 

ต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี หลงั 1 9,870,600                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 17,468,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค ์เป็นอาคาร คสล.

 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 678 ตารางเมตร โรงพยาบาลแหลมสงิห ์ต าบล

เกาะเปริด อ าเภอแหลมสงิห ์จงัหวดัจนัทบุรี หลงั 1 12,005,400                   

รายการระดบัที1่: สถานีอนามยัเขตเมอืง 3 ชัน้ เป็นอาคาร คสล. 3 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 288 ตารางเมตร โรงพยาบาลเขาสุกมิ ต าบลเขาบายศรี 

อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี หลงั 1 5,462,700                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 36,213,100                

ผลติและพฒันาบคุลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 29,965,700                

ผลติบคุลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข 29,965,700                

งบลงทนุ 29,965,700                

ครุภณัฑ์ 265,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 265,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองหญงิมคีรรภ ์วทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้ 

จนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตวั 1 265,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,700,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 29,700,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารหอพกันกัศึกษาและอาจารย ์เป็นอาคาร คสล. 7 ชัน้

 พื้นที่ใชส้อยประมาณ 4,650 ตารางเมตรพรอ้มอปุกรณ์ประกอบอาคาร 

วทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืง จงัหวดั หลงั 1 29,700,700                   
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นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 6,247,400                 

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 6,247,400                 

งบลงทนุ 6,247,400                 

ครุภณัฑ์ 977,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 858,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วในการ

ถา่ยไม่ต า่กวา่ 20 แผ่นต่อนาท ีส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัจนัทบุรี ต าบล

ตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 2 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 30,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 2 80,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 36,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 3 141,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 36,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอแหลมสงิห ์ต าบลปากน า้แหลมสงิห ์อ าเภอแหลมสงิห ์จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 2 94,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ

มะขาม ต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 12,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ

มะขาม ต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอนายายอาม ต าบลนายายอาม อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 18,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอนายายอาม ต าบลนายายอาม อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วในการ

ถา่ยไม่ต า่กวา่ 10 แผ่นต่อนาท ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมอืงจนัทบุรี 

ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วในการ

ถา่ยไม่ต า่กวา่ 10 แผ่นต่อนาท ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอสอยดาว ต าบล

ปะตง อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วในการ

ถา่ยไม่ต า่กวา่ 10 แผ่นต่อนาท ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอโป่งน า้รอ้น 

ต าบลทบัไทร อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วในการ

ถา่ยไม่ต า่กวา่ 10 แผ่นต่อนาท ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแหลมสงิห ์

ต าบลปากน า้แหลมสงิห ์อ าเภอแหลมสงิห ์จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 50,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 119,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1,920x1,080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

จนัทบุรี ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอรร์ะดบั XGA ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 4,000 ANSI Lumens ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมอืงจนัทบุรี ต าบล

วดัใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 42,500                        
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รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้าขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมอืงจนัทบุรี ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืง

จนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอรร์ะดบั XGA ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 3,000 ANSI Lumens ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแหลมสงิห ์ต าบล

ปากน า้แหลมสงิห ์อ าเภอแหลมสงิห ์จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 28,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,270,200                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,420,200                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอเขาคิชฌกูฏ ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี หลงั 1 1,210,100                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอแก่งหางแมว ต าบลแก่งหางแมว อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี หลงั 1 1,210,100                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้า ประปา อาคารส านกังานและอาคาร

บา้นพกั ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัจนัทบุรี ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง รายการ 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาอาคารส านกังาน ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอขลงุ ต าบลขลงุ อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานและอาคารบา้นพกั ส านกังาน

สาธารณสุขอ าเภอมะขาม ต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้า ประปา อาคารส านกังาน และบา้นพกั

 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอสอยดาว ต าบลปะตง อ าเภอสอยดาว จงัหวดั รายการ 1 300,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 150,000                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ระบบไฟฟ้า ประปา เสาธง ป้ายชือ่ ส านกังาน

สาธารณสุขอ าเภอแหลมสงิห ์ต าบลปากน า้แหลมสงิห ์อ าเภอแหลมสงิห ์ รายการ 1 150,000                      

กรมควบคุมโรค 222,300                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 166,800                   

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงใน

ระดบัภูมภิาค 166,800                   

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดน 166,800                   

งบลงทนุ 166,800                   

ครุภณัฑ์ 166,800                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 157,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

พรมแดนบา้นผกักาด ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอบา้นโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

พรมแดนบา้นแหลม ต าบลเทพนิมติ อ าเภอบา้นโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรค พรอ้มบนัได 2 ชัน้ พรมแดนบา้นผกักาด 

ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอบา้นโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 8,900                         

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรค พรอ้มบนัได 2 ชัน้ พรมแดนบา้นแหลม 

ต าบลเทพนิมติ อ าเภอบา้นโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี ชดุ 1 8,900                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) 

พรมแดนบา้นผกักาด ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอบา้นโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) 

พรมแดนบา้นแหลม ต าบลเทพนิมติ อ าเภอบา้นโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 1 4,500                         
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แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 55,500                     

การสนบัสนุน เสริมสรา้ง ศกัยภาพและความเขม้แขง็ในการจดัการระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั

 ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 55,500                     

พฒันาและใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารดา้นการป้องกนั ควบคุม

โรคและภยัสุขภาพ 55,500                     

งบลงทนุ 55,500                     

ครุภณัฑ์ 55,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 55,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 6.5 จนัทบุรี ต าบล

บางกะจะ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ศูนยค์วบคุม

โรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 6.5 จนัทบุรี ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี เครื่อง 3 7,500                         

กระทรวงอตุสำหกรรม 185,300                   

ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 185,300                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 185,300                   

ส่งเสริมและพฒันาอตุสาหกรรมอยา่งย ัง่ยนื 185,300                   

สนบัสนุนการด าเนินงานในส่วนภูมภิาค 185,300                   

งบลงทนุ 185,300                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 185,300                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 185,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารส านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดั ต าบลวดั

ใหม่ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 185,300                      

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 40,428,300                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 10,589,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 10,589,000                

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 10,389,000                

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 10,389,000                

งบอดุหนุน 10,389,000                

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,389,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวงัไมแ้ดง ต าบลสามพีน่อ้ง อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัซอยสอง ต าบลสามพีน่อ้ง อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรรี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคลองเรือแตก ต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรรี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหอ้งคูหา ต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทองท ัว่ ต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมอืง จงัหวดัจนัทบุรี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอนอดุม ต าบลบ่อ อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี วดั 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัชมภูคีรีธาราม ต าบลตะกาดเงา้ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี วดั 1 333,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขาตะพง ต าบลเขาแกว้ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขาบายศรี ต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัไผ่ลอ้ม ต าบลท่าใหม่ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีเขาแกว้ ต าบลเขาแกว้ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคลองลาว ต าบลวงัใหม่ อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัชา้งขา้ม ต าบลชา้งขา้ม อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมหาคงคาราม ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันนทประชานุกูล ต าบลเทพนิมติ อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี วดั 1 466,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัจนัทรแ์สงศรี ต าบลปถัว ีอ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นอ่าง ต าบลอ่างคีรี อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัน า้ขุน่ ต าบลคลองพูล อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับ่อน า้เงนิ ต าบลชากไทย อ าเภอเชาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทบัชา้ง ต าบลทบัชา้ง อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัปะตงวนาราม ต าบลทรายขาว อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักลาง ต าบลคลองน า้เค็ม อ าเภอแหลมสงิห ์จงัหวดัจนัทบุรี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เกาะเปริด ต าบลปากน า้แหลมสงิห ์อ าเภอแหลมสงิห ์จงัหวดัจนัทบุรี วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขาแกว้ (ธ) ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าคลองกุง้ (ธ) ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักลางเก่า (ธ) ต าบลตรอกนอง อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสะพานหก (ธ) ต าบลทบัชา้ง อ าเภอสอยกาว จงัหวดัจนัทบุรี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทนัตคีรีวนั (ธ) ต าบลทุ่งเบญจา อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขาตานก (ธ) ต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี วดั 1 333,000                      

พระพทุธศาสนาไดร้บัการส่งเสริมและเผยแผห่ลกัธรรม 200,000                   

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 200,000                   

งบอดุหนุน 200,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 200,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการจดัสรา้งอาคารปฏบิตัิธรรมวดัไผ่

ลอ้ม ต าบลจนัทนิมติ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 200,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 29,839,300                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 2,061,000                 

การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความม ัน่คงภายในประเทศ 2,061,000                 

การบริหารจดัการความม ัน่คงชายแดน 2,061,000                 

งบลงทนุ 2,061,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,061,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,061,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนน กก.ตชด.11 ต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม 

จงัหวดัจนัทบุรี สาย 1 2,061,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 27,778,300                

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 27,778,300                

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 27,778,300                

งบลงทนุ 27,778,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,778,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 27,778,300                   

รายการระดบัที1่: แฟลต 5 ชัน้ 30 ครอบครวั (ใตถ้นุโลง่) สภ.บา้นแปลง 

ต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี หลงั 1 23,478,300                   

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน ขนาด 10 คูหา พรอ้มที่จอดรถและ

ลานซกัลา้ง กก.ตชด.11 ต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี หลงั 1 4,300,000                    

หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 85,600                     

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 85,600                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 85,600                     

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 85,600                     

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 85,600                     

งบอดุหนุน 85,600                     

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 85,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ Multifunction แบบเลเซอร ์ชนิด LED ส ี 

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัจนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ 

อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี เครื่อง 2 34,000                        

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 าจงัหวดัจนัทบุรี  ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืง ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสำหกจิ 3,717,300                 

การประปาส่วนภูมภิาค 3,221,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 3,221,000                 

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 3,221,000                 

ค่าปรบัปรุงเสน้ทอ่ 1,100,000                 

งบลงทนุ 1,100,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,100,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงเสน้ท่อ กปภ.สาขาขลงุ อ าเภอขลงุ แห่ง 1 1,100,000                    



103 / 109

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03220000 จงัหวดัจนัทบรุี

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 2,121,000                 

งบลงทนุ 2,121,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,121,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,121,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นหนองระหาร ริมถนน

สุขมุวทิ 3 (เดมิ) หมู่ 1 ต าบลบ่อ อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 371,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนเทศบาล ซอย 21 หมู่ 

11 ต าบลพลบัพลา อ าเภอเมอืง จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 1,750,000                    

การเคหะแหง่ชาติ 496,300                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 496,300                   

โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 496,300                   

 พฒันาสภาพแวดลอ้มชมุชนเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติชมุชน 496,300                   

งบอดุหนุน 496,300                   

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 496,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรจนัทบุรี ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 496,300                      

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 326,342,300               

จงัหวดัจนัทบรุี 194,506,100              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 194,506,100              

การพฒันาดา้นสงัคม 9,000,000                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 9,000,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 12,448,000                

โครงการปกป้องและฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตโิดยชมุชนมส่ีวนร่วมในการบริหาร

จดัการเพือ่ใหพ้ื้นทีป่่าไมแ้ละแหลง่น า้มคีวามหลากหลาย คงความอดุมสมบูรณ์ 4,300,000                 

งบลงทนุ 4,300,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,300,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้จนัทบุรี บริเวณศาลเจา้

แป๊ะกงเชงิสะพานตรีรตัน ์ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 43.00 เมตร ต าบลจนัทนิมติ

 อ าเภอเมอืง จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 4,300,000                    

โครงการส่งเสริมและเพิม่ประสทิธภิาพในการบริหารจดัการน า้ใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์

อยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 8,148,000                 

งบลงทนุ 8,148,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,148,000                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 848,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดบิดว้ยไฟฟ้า และวางท่อน า้ดบิเพือ่

แกไ้ขปญัหาภยัแลง้  หมู่ที่ 1 ต าบลชากไทย อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดั แห่ง 1 848,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คลองตารอง ขนาดสนัฝายสูง 2.00 

เมตร ผนงัขา้งสูง 3.50 เมตร กวา้ง 19.00 เมตร พรอ้มติดต ัง้ป้ายโครงการ 

ตามแบบมาตรฐานก่อสรา้งฝาย แบบ มข.2527 หมู่ที่ 5 ต าบลจนัทเขลม 

อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 5,000,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 2,300,000                    
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รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมฝายน า้ลน้คลองมาบชโอนในพื้นที่ ขนาดกวา้ง 

38.00 เมตร หมู่ที่ 8 ต าบลชากไทย อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 2,300,000                    

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 1,699,200                 

โครงการเสริมสรา้งความม ัน่คงและความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 1,699,200                 

งบด าเนินงาน 1,699,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,699,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 785,200                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 785,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 228,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถยนตตู์ ้รถบสั 0 228,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 155,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 155,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 238,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 142,500                      

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 20,000,000                

โครงการยกระดบัมาตรฐานการผลติและการตลาดของอตุสาหกรรมอญัมณีและ

เครื่องประดบัใหม้ขีดีความสามารถในการแขง่ขนัเพิม่ขึ้น 7,500,000                 

งบด าเนินงาน 7,500,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 258,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 687,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 687,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,764,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานแสดงสนิคา้ 0 5,564,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 83,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 32,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 20,900                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 517,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 8,900                         

โครงการส่งเสริมดา้นการคา้ การลงทนุ และการประชาสมัพนัธ ์เพือ่สรา้งและขยาย

ตลาดการคา้กบัประเทศเพือ่นบา้น และการคา้ชายแดน 5,000,000                 

งบด าเนินงาน 5,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 475,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 475,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,525,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาประชาสมัพนัธผ์่านสือ่ต่างๆ 0 540,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานแสดงสนิคา้ 0 3,985,000                    

โครงการปรบัปรุงและพฒันาระบบโครงสรา้งบริการพื้นฐาน และระบบโลจสิตกิสข์อง

พื้นทีแ่นวชายแดน 7,500,000                 

งบลงทนุ 7,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,500,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 7,500,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางสายเขาเม่น ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 

1.430 กโิลเมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,580 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 บา้นบงึ

ชนงักลาง ต าบลเทพนิมติ อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี สายทาง 1 7,500,000                    

การพฒันาดา้นเกษตร 25,675,200                

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การเกษตร 4,198,000                 

งบลงทนุ 4,198,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,198,000                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 4,198,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาผวิดนิขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ต.ชากไทย

 อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จนัทบุรี แห่ง 1 4,198,000                    

โครงการส่งเสริมพฒันาอาชพีดา้นการเกษตร เพิม่ประสทิธภิาพการตลาดการ

ประชาสมัพนัธส์นิคา้เกษตรคุณภาพชัน้ดจีงัหวดัจนัทบรุี 8,550,200                 

งบด าเนินงาน 8,190,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,190,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 94,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,092,300                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,092,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,234,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปรบัปรุงแปลง 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจวเิคราะหด์นิ 0 59,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานนิทรรศการ 0 5,925,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาคนงานดูแลสวนและแปลงผกั 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 331,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 288,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 28,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 189,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 132,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 95,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 20,000                        

งบลงทนุ 360,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 360,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 360,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารศูนยเ์รียนรูก้ารแปรรูปสนิคา้เกษตร พื้นที่

ใชส้อยไม่นอ้ยกวา่ 36 ตารางเมตร ต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม จงัหวดั แห่ง 1 360,000                      

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการขนส่งและการกระจายสนิคา้ทางการเกษตร 9,873,000                 

งบลงทนุ 9,873,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,873,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 9,873,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายวดักลางเก่า-โคง้ขา่ 

หมู่ที่ 1,3 และ 6 ต าบลตรอกนอง อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี ระยะทางไม่

นอ้ยกวา่ 1.023 กโิลเมตร สายทาง 1 3,573,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอย 3 หมู่ที่ 5 เชือ่ม 

ซอย 5 หมู่ที่ 8 ต าบลชากไทย และเชือ่ม ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 

จงัหวดัจนัทบุรี ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 1.800 กโิลเมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 1 6,300,000                    
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โครงการเพิม่มลูค่าสนิคา้เกษตรโดยส่งเสริมการแปรรูปสนิคา้เกษตรและอตุสาหกรรม

แปรรูปเกษตร 1,141,000                 

งบด าเนินงาน 24,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 11,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 5,000                         

งบลงทนุ 697,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 697,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 697,000                      

รายการระดบัที1่: โรงอบแหง้พลงังานแสงอาทติย ์ส านกังานพลงังานจงัหวดั แห่ง 2 697,000                      

งบรายจ่ายอื่น 420,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาออกแบบฉลากส าหรบัผลติภณัฑแ์ปรรูป 0 420,000                      

โครงการเสริมสรา้งระบบการจดัการสนิคา้ การขนส่งและการกระจายสนิคา้ 1,913,000                 

งบลงทนุ 1,913,000                 

ครุภณัฑ์ 413,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 413,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคดัแยกมงัคุด ต าบลชากไทย อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 

จงัหวดัจนัทบุรี เครือง 1 413,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,500,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารโรงคดัแยกบรรจ ุต าบลชากไทย อ าเภอเขาคิชฌกูฏ

 จงัหวดัจนัทบุรี แห่ง 1 1,500,000                    

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 125,683,700              

โครงการพฒันาปจัจยั/โครงสรา้งพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกดา้นการทอ่งเทีย่ว

ใหเ้พยีงพอ และไดม้าตรฐานในระดบันานาชาติ 112,413,700              

งบลงทนุ 112,413,700              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 112,413,700                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 9,420,600                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายป้อมเก่า หมู่ที่ 9 

บา้นแถวคลอง ต าบลเกวยีนหกั เชือ่มกบัหมู่ที่ 5 บา้นกงษไีร่ ต าบลซึ้ง 

อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 434.00 เมตร หรือมพีื้นที่

ผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่ 2,170 ตารางเมตร สายทาง 1 1,478,600                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมไมไ้ผ่สายปญัญาเจริญธรรม 

เชือ่มต่อถนนสายจนัทบุร-ีวงัแซม้ หมู่ที่ 6 ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จนัทบุรี 

ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 2.300 กโิลเมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 11,750 

ตารางเมตร พรอ้มฝงัท่อระบายน า้ขนาด 0.60 เมตร สายทาง 1 7,942,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 73,163,100                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีตของหน่วย

พทิกัษอ์ทุยานแห่งชาติน า้ตกพลิ้วที่ 1 น า้ตกตรอกนอง หมู่ที่ 2 ต.ตรอกนอง

 อ.ขลงุ จ.จนัทบุรี ช่วงที่ 1 ความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 5.00 เมตร ระยะทางไม่

นอ้ยกวา่ 610.00 เมตร พรอ้มปรบัปรุงลานจอดรถ กวา้ง 19.00 เมตร ยาว 

21.00 เมตร พรอ้มรางระบายคอนกรีตเสริมเหลก็ ยาว 550.00 เมตร แห่ง 1 4,434,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรดว้ยแอสฟลัติกคอนกรีตถนนเชือ่มโยง

แหลง่ท่องเที่ยวเมอืงจนัทบุร-ีถนนเลยีบชายฝัง่ทะเล (ถนนเฉลมิบูรพาชลทติ)

 ระยะที่ 1 ถนนเทศบาลสาย 7 อ.ท่าใหม่ ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 3,026.00 สายทาง 1 15,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนแอสฟลัติกคอนกรีต ถนนสายป่าชา้ผแีขก 

ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 475.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสรา้งไม่นอ้ยกวา่ 

2,850 ตารางเมตร และสะพาน คสล.กวา้ง 9.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หมู่

ที่ 6 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืง จ.จนัทบุรี สายทาง 1 3,330,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางสายเขา้น า้ตกเขาสอยดาว อ าเภอ

สอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 1.970 กโิลเมตร สายทาง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางสายเขา้น า้ตกจนัตาแป๊ะ อ าเภอ

เขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 2.700  กโิลเมตร สายทาง 1 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรดว้ยแอสฟลัติกคอนกรีต บริเวณถนน

เทศบาลสาย 4 (ช่วงบริเวณหนา้โอเอซสีซเีวลิด-์บริเวณสายแยกปลาป่นซอย 

3/5 ม.5,6) ต.ปากน า้แหลมสงิห ์อ.แหลมสงิห ์จ.จนัทบุรี สายทาง 1 5,808,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต เชือ่มโยงแหลง่

ท่องเที่ยวเทศบาลต าบลพลิ้ว-ศูนยศิ์ลป์เสือ่บางสระเกา้ถงึชมุชนขนมแปลก

เทศบาลต าบลหนองบวั หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 29,874 ตาราง

เมตร หมู่ 5 ต.พลิ้ว หมู่ 3,4,6 ต.คลองน า้เค็ม อ.แหลมสงิห ์จ.จนัทบุรี สายทาง 1 15,590,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 29,830,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานจอดรถแอสฟลัติกคอนกรีตบริเวณอทุยาน

แห่งชาติน า้ตกพลิ้ว พื้นที่ก่อสรา้งไม่นอ้ยกวา่ 8,064.50 ตารางเมตร หนา

เฉลีย่ 0.05 เมตร  และก่อสรา้งทางเขา้คอนกรีตเสริมเหลก็และฉาบผวิส ีมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,582 ตารางเมตร ต.พลิ้ว อ.แหลมสงิห ์จ.จนัทบุรี แห่ง 1 29,830,000                   

โครงการยกระดบัศกัยภาพการตลาดและประชาสมัพนัธด์า้นการทอ่งเทีย่วเชงิรุก โดย

มกีารบูรณาการเชื่อมโยงระดบัภาค 11,270,000                

งบด าเนินงาน 10,360,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,360,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 10,360,000                   

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาประชาสมัพนัธผ์่านสือ่ต่างๆ 0 1,386,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานเทศกาลของดเีมอืงจนัท์ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาผลติสปอรต์และเผยแพร่ผ่านสือ่ต่าง ๆ 0 389,200                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาบริการพฒันาและดูแลปรบัปรุงอพัเดทเวบ็ไซต์

และสือ่ออนไลน์ 0 344,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดักจิกรรมผูว้า่พบสือ่มวลชน 0 240,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังาน Sweet Christmas 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานป้อมไพรีพนิาศร าลกึ ร าลกึพระบารมี

 116 ปี ฉลองเมอืงจนัท์ 0 1,000,000                    

งบลงทนุ 910,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 910,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 910,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ศูนยว์จิยัพชืสวนจนัทบุรี 

เน้ือที่ไม่ต า่กวา่ 200 ตารางเมตร พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์ แห่ง 1 910,000                      

โครงการส่งเสริมและพฒันาขดีความสามารถบคุลากรดา้นการทอ่งเทีย่วใหม้ปีริมาณ

และคุณภาพรองรบัประชาคมอาเซยีน 2,000,000                 

งบด าเนินงาน 2,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 437,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 637,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 637,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 366,000                      
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รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 270,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 96,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 60,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 99,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 400,000                      

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 2 131,836,200              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 131,836,200              

โครงการเพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 29,716,200                

เพิม่ประสทิธภิาพการผลติและควบคุมรกัษามาตรฐานผลไมป้ลอดภยั 19,101,000                

งบด าเนินงาน 6,101,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,101,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 112,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมเชือ่มโยงเครือขา่ยธุรกจิ และ

ท าการศึกษาแลกเปลีย่นเรียนรูว้ถิตีลาดระบบการกระจายสนิคา้เพือ่เพิม่

ช่องทางการตลาดในต่างประเทศ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 958,200                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 958,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 30,000                        

งบลงทนุ 13,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารบงัคบัน า้บา้นแถวคลอง 2 บา้นแถวคลอง 

ต าบลเกวยีนหกั อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี ท่อระบายน า้ขนาด 2.50x2.50 

เมตร จ านวน 3 ช่อง ยาวช่องละ 10.00 เมตร และชดุเครื่องกวา้นแบบมอื

หมนุพรอ้มบานระบาย 1 ชดุ แห่ง 1 13,000,000                   

พฒันาเมอืงสมนุไพรกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 2 10,615,200                

งบด าเนินงาน 8,055,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,055,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 116,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,877,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจวเิคราะหพ์ชืสมนุไพรดว้ยเครื่องมอื 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งตรวจวเิคราะหส์ารชวีภาพและธาตุอาหาร 0 426,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งวจิยัและจดัเกบ็ขอ้มูล 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาการปลูกสมนุไพรอยา่งครบวงจร 0 1,458,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพฒันาผลติภณัฑส์มนุไพรสู่มาตรฐาน 0 3,912,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 127,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 47,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 722,700                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 722,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 73,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 12,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 105,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 115,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 837,000                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสารและต ารา 0 1,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 65,300                        

งบรายจ่ายอื่น 2,560,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ ์ผลติภณัฑ์ 0 2,560,000                    

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 102,120,000              

รกัษน์ า้ รกัษป่์า สรา้งสมดุลแหง่สิ่งแวดลอ้ม 102,120,000              

งบลงทนุ 102,120,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 102,120,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 90,120,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุสระเกบ็กกัเกบ็น า้ทุ่งนางค า ต าบลอ่างคีรี อ าเภอมะขาม

 จงัหวดัจนัทบุรี ขนาดพื้นที่ 27,200 ตารางเมตร ขดุลกึเฉลีย่ 3.00 เมตร 

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่  81,600 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้

คลองพระพทุธ ระยะที่ 2 ต าบลทบัไทร อ าเภอโปร่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี 

ระยะทาง 7.000 กโิลเมตร แห่ง 1 36,120,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายบา้นบ่อยาง 2 ต าบลทุ่งขนาน อ าเภอสอยดาว

 จงัหวดัจนัทบุรี ฝายน า้ลน้ ความสูงสนัฝาย 4.00 เมตร กวา้ง 62.00 เมตร 

ยาว 46.00 เมตร ขดุสระเกบ็น า้หนา้ฝายพื้นที่ประมาณ 25 ไร่ ความจเุกบ็

กกัประมาณ 140,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 44,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาปลูกป่า 3 อยา่ง ประโยชน ์4 อยา่ง ไร่ 950 4,921,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาปลูกพชือาหารสตัวป่์า ไร่ 287 1,435,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาท าแหลง่แร่ธาตุอาหารสตัว ์(โป่งเทยีม) ไร่ 373 2,984,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแนวกนัไฟป่าเปียก กโิลเมตร 35 350,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาเพาะช าและปลูกหญา้แฝก กลา้ 1400000 2,310,000                    


