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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 4,806,277,674            

จงัหวดัราชบรุี 4,806,277,674            

ส านักนายกรฐัมนตรี 204,800                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

กระทรวงกลาโหม 63,559,600                

กองทพับก 60,000,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 60,000,000                

การด ารงสภาพความพรอ้มในการป้องกนัประเทศ 60,000,000                

การเสริมสรา้งความสมบูรณ์ของหน่วย 60,000,000                

งบลงทนุ 60,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,000,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกั โรงเรือนและก่อสรา้งอืน่ๆท ัว่ไป ไม่ 0 60,000,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการปรบัปรุงและก่อสรา้งระบบระบายน า้ในหน่วย

ทหารของกองทพับก 0 60,000,000                   

กองบญัชาการกองทพัไทย 3,559,600                 

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 3,559,600                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 3,559,600                 

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 737,400                   

งบลงทนุ 737,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 737,400                      

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 737,400                      

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรคอนกรีตเสริม

เหลก็ ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี กม. 0.3 737,400                      

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 2,822,200                 

งบลงทนุ 2,822,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,822,200                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 2,822,200                    

รายการระดบัที1่: งานสรา้งระบบประปามาตรฐาน ต าบลตะนาวศรี อ าเภอ

สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 1,104,200                    

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง 

จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง 

จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง 

จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง 

จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 343,600                      

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

03700000 จงัหวดัราชบรุี
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รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง 

จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 343,600                      

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 7,657,200                 

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 2,048,300                 

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 1,382,000                 

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 1,382,000                 

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 1,382,000                 

งบลงทนุ 1,382,000                 

ครุภณัฑ์ 1,382,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 94,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัราชบุรี  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี เครื่อง 2 94,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัราชบุรี  ต าบลหนา้

เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี คนั 1 1,288,000                    

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 2,913,100                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 877,400                   

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน 814,000                   

ขบัเคลือ่นภารกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่ 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ศูนยคุ์ม้ครองคนไรท้ี่พึง่ จงัหวดัราชบุรี  

 ต าบลบา้นไร่ อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี คนั 1 814,000                      
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โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพราษฎรบนพื้นทีสู่ง 63,400                     

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนบนพื้นทีสู่ง 63,400                     

งบลงทนุ 63,400                     

ครุภณัฑ์ 63,400                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 63,400                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทแยงมมุ  180 

น้ิว ศูนยพ์ฒันาราษฎรบนพื้นที่สูงจงัหวดัราชบุรี    ต าบลบา้นไร่ อ าเภอเมอืง

ราชบุรี จงัหวดัราชบุรี จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์     ระดบั XGA           

ขนาด 3,000  ANSI Lumens ศูนยพ์ฒันาราษฎรบนพื้นที่สูงจงัหวดัราชบุรี 

   ต าบลบา้นไร่ อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 28,200                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 2,035,700                 

ขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่การพฒันางานดา้นสงัคม 2,035,700                 

บริหารจดัการและพฒันาระบบขอ้มลูเทคโนโลยสีารสนเทศ 2,035,700                 

งบลงทนุ 2,035,700                 

ครุภณัฑ์ 64,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 64,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ผา้เป้ือน สถาบนัการพฒันาความรูด้า้นการพฒันา

สงัคมและสวสัดกิาร  ต าบลเกาะพลบัพลา อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี คนั 1 11,500                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็เคลยีรเ์ศษอาหาร สถาบนัการพฒันาความรูด้า้น

การพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร  ต าบลเกาะพลบัพลา อ าเภอเมอืงราชบุรี คนั 1 37,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็เตรียมอาหาร สถาบนัการพฒันาความรูด้า้นการ

พฒันาสงัคมและสวสัดกิาร  ต าบลเกาะพลบัพลา อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั คนั 1 15,500                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,971,700                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,971,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมทางเดนิเชือ่มอาคาร กนัสาด และ

สิง่ก่อสรา้งประกอบ สถาบนัการพฒันาความรูด้า้นการพฒันาสงัคมและ

สวสัดกิาร  ต าบลเกาะพลบัพลา อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้และทาสอีาคารเรือนนอน สถาบนัการ

พฒันาความรูด้า้นการพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร  ต าบลเกาะพลบัพลา 

อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 471,700                      

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 18,000                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 18,000                     

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 18,000                     

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 18,000                     

งบลงทนุ 18,000                     

ครุภณัฑ์ 18,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั บา้นพกั

เด็กและครอบครวัจงัหวดัราชบุรี ต าบลเกาะศาลพระ อ าเภอวดัเพลง จงัหวดั เครื่อง 1 18,000                        

กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร 2,677,800                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 2,677,800                 

โครงการพฒันาศกัยภาพ คุม้ครองและพทิกัษส์ทิธคินพกิาร 2,677,800                 

คุม้ครองสวสัดภิาพคนพกิาร 2,677,800                 

งบลงทนุ 2,677,800                 
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ครุภณัฑ์ 1,177,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 94,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี สถานคุม้ครองและพฒันา

คนพกิารจงัหวดัราชบุรี ต าบลน า้พ ุอ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 2 94,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

สถานคุม้ครองและพฒันาคนพกิารจงัหวดัราชบุรี ต าบลน า้พ ุอ าเภอเมอืง คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 235,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ชดุโปรแกรม

จดัการส านกังาน และเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สถานคุม้ครอง

และพฒันาคนพกิารจงัหวดัราชบุรี  ต าบลน า้พ ุอ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั ชดุ 6 235,800                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,500,000                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบกรองน า้ผวิดนิ สถานคุม้ครองและพฒันา

คนพกิารจงัหวดัราชบุรี ต าบลน า้พ ุอ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบบ าบดัน า้เสยี สถานคุม้ครองและพฒันาคน

พกิารจงัหวดัราชบุรี ต าบลน า้พ ุอ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 1,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอมแซมทาสรีาวทางเดนิพรอ้มหลงัคา สถาน

คุม้ครองและพฒันาคนพกิารจงัหวดัราชบุรี ต าบลน า้พ ุอ าเภอเมอืงราชบุรี งาน 1 300,000                      

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 358,463,600               

กรมชลประทาน 293,959,500              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 4,700,000                 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 4,700,000                 

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 4,700,000                 

งบลงทนุ 4,700,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,700,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 4,700,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมฝายทดน า้บา้นพรุะก า อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี รายการ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมบ่อกระเบื้องโคง้บา้นพรุะก าและบา้นหนองตาด ัง้ 

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี รายการ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอาคารท่อแยกและอาคารประกอบอ่างเกบ็น า้

หว้ยท่าเคย อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นคา จงัหวดั รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้บา้นหนองตาด ัง้ อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี รายการ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตรกรในเขตจงัหวดัราชบุรี ต าบลหลมุดนิ อ าเภอเมอืง

ราชบุรี จงัหวดัราชบุรี รายการ 0 500,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 269,559,500              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 107,744,500              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 107,744,500              
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งบลงทนุ 107,744,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 107,744,500                 

ค่าส ารวจออกแบบ 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษาการเตรียมความพรอ้มรบัสถานการณ์ฉุกเฉิน รายการ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: วเิคราะหค์วามปลอดภยัเขือ่นของเขือ่นหว้ยท่าเคย รายการ 0 80,000                        

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 107,664,500                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงก าแพงป้องกนัตลิง่คลองระบายน า้โพหกั-บวังาม 

(ตอนกลาง) ระยะที่ 4  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครชมุ ต าบลดอน

ใหญ่ อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารทิ้งน า้ฝัง่ซา้ยคลองส่งน า้สายใหญ่ 1 ขวา กม.

76+914 ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี รายการ 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 80,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 74,674,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกตะกอนดนิดว้ยแรงคน คูส่งน า้สายใหญ่ ฝ่าย

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 5 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่ามะกา ต าบลเขา

ชะงุม้ อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 504,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกตะกอนดนิดว้ยแรงคน คลองส่งน า้สายซอย 8 

สาย ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 5 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่ามะกา 

ต าบลนางแกว้ อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 2,290,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกตะกอนดนิดว้ยแรงคน คลองส่งน า้สายซอย

{{LF}}จ านวน 4 สาย ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 4  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาท่ามะกา ต าบลเขาชะงุม้ อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 2,760,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกตะกอนดนิคลอง 4 ซา้ย - 1 ขวา  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาท่ามะกา ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดั รายการ 1 530,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกตะกอนดนิคลอง 6 ซา้ย - 1 ขวา  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาท่ามะกา ต าบลเขาขลงุ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 530,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สายซอย 1ขวา-11

ซา้ย-1ขวา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่ามะกา ต าบลเขาแรง้ อ าเภอ

เมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 1,750,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้พรอ้มดาดคอนกรีต คลองส่ง

น า้สายซอย 7ซา้ย-1ขวา ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 4  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาท่ามะกา ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดั รายการ 1 3,340,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สายซอย 12ซา้ย-1

ขวา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่ามะกา ต าบลเขาแรง้ อ าเภอเมอืง

ราชบุรี จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 1,920,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สายซอย 14ซา้ย-1

ขวา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่ามะกา ต าบลหนิกอง อ าเภอเมอืง

ราชบุรี จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 1,850,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สายซอย 15ซา้ย-1

ขวา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่ามะกา ต าบลเขาแรง้ อ าเภอเมอืง

ราชบุรี จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 1,250,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย กม.

31+430-กม.43+350 (เป็นช่วงๆ) โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครชมุ 

ต าบลท่าผา อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ 8 ซา้ย กม.6+120-

กม.8+660 (เป็นช่วงๆ)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครชมุ ต าบล

หนองกบ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 650,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ 1 ขวา- 9 ซา้ย กม.

3+360-กม.3+900 (เป็นช่วงๆ)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครชมุ 

ต าบลดอนกระเบื้อง อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ 6 ซา้ย กม.3+460-

กม.5+600 (เป็นช่วงๆ)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครชมุ ต าบลท่าผา

 อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 580,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องยกและบานระบายประตูระบายน า้และ

ท่อส่งน า้เขา้นาคลองส่งน า้ 1 ซา้ย- 1 ขวา- 9 ซา้ย  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษานครชมุ ต าบลดอนกระเบื้อง อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดทา้ยท่อส่งน า้เขา้นาคลองส่งน า้ 6

 ซา้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครชมุ ต าบลท่าผา อ าเภอบา้นโป่ง รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองฝัง่ซา้ยของคลองส่งน า้ 1 ซา้ย- 1 

ขวา- 9 ซา้ย กม.3+350-กม.4+700  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานคร

ชมุ ต าบลหนองออ้ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิในคลองส่งน า้ดว้ยแรงคน 

จ านวน 6 สาย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครชมุ ต าบลท่าผา อ าเภอ

บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 820,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สาย 5ซา้ย กม.

18+300 ถงึ 30+000  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครปฐม ต าบลกรบั

ใหญ่ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สายซอย จ านวน 3 

สาย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครปฐม ต าบลกรบัใหญ่ อ าเภอบา้น

โป่ง จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นา จ านวน 12 แห่ง(จ.ราชบุร)ี  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครปฐม ต าบลท่าผา อ าเภอบา้นโป่ง รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบานฝาท่อและเครื่องกวา้นบานระบาย จ.

ราชบุรี  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครปฐม ต าบลกรบัใหญ่ อ าเภอ

บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 50,000                        

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบคนัคลอง ร. 6ซ. ท่าผา-บางแกว้ กม. 

3+100  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครปฐม ต าบลปากแรต อ าเภอ

บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สายใหญ่ 1 ขวา กม.

 70+000 - 122+820 เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่

ขวา ต าบลบ่อกระดาน อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ 16ซา้ย-1ขวา กม. 

0+000 - 10+560 เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ขวา

 ต าบลคูบวั อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 820,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกตะกอนดนิดว้ยแรงคน คลองส่งน า้ 1ขวา-1

ซา้ย-16ซา้ย-1ขวา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ขวา ต าบล

อ่างทอง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ 2ซา้ย-16ซา้ย-1ขวา 

กม. 0+000 - 2+071 เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่

ขวา ต าบลเกาะศาลพระ อ าเภอวดัเพลง จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ 1ซา้ย-16ซา้ย-1ขวา 

กม. 0+000 - 11+054 เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรี

ฝัง่ขวา ต าบลคูบวั อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ 1ขวา-16ซา้ย-1ขวา 

กม. 0+000 - 8+500 เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่

ขวา ต าบลบ่อกระดาน อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 720,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้และคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ 

17ซา้ย-1ขวา กม.0+000 - กม.5+314 เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ขวา ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 790,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้10สาย  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ซา้ย ต าบลคลองตาคต อ าเภอโพ รายการ 1 2,240,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเสริมดาดคอนกรีตคลอง 12 ซา้ย กม.13+620

 ถงึ กม.16+452 (2 ฝัง่)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ซา้ย 

ต าบลดอนกรวย อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงดา้นทา้ยคลอง 11ซา้ย  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ซา้ย ต าบลบางแพ อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงดา้นทา้ยคลองคลองสายใหญ่ฝัง่ซา้ย  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ซา้ย ต าบลท่าราบ อ าเภอเมอืง รายการ 1 960,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมราวกนัตกปากคลอง 11 ซา้ย  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ซา้ย ต าบลคลองตาคต อ าเภอโพธาราม จงัหวดั รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมราวกนัตกปากคลอง 12 ซา้ย  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ซา้ย ต าบลคลองตาคต อ าเภอโพธาราม จงัหวดั รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมราวกนัตกอาคารบงัคบัน า้กลางคลองสายใหญ่

ฝัง่ซา้ย กม.53+220  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ซา้ย ต าบล

คลองตาคต อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นา คลอง 12 ซา้ย จ านวน 1 แห่ง 

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ซา้ย อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดั รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมโครงหลงัคาอาคารบงัคบัน า้กลางคลอง คลอง

ส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย กม. 47+315  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรี

ฝัง่ซา้ย ต าบลคลองตาคต อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมโครงหลงัคาเครื่องกวา้นบานระบายปากคลอง

 11 ซา้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ซา้ย ต าบลคลองตาคต 

อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมโครงหลงัคาอาคารบงัคบัน า้ปากคลอง 12 ซา้ย

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ซา้ย ต าบลคลองตาคต อ าเภอ

โพธาราม จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้กลางคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่

ซา้ยกม.50+500  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ซา้ย ต าบล

คลองตาคต อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมราวกนัตกคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย กม.

59+078  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ซา้ย ต าบลเจด็เสมยีน 

อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงคลองขดุลดัราชบุรี กม. 7+200 - 

8+000 และ กม. 9+600 - 10+000 (2ฝัง่)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ราชบุรีฝัง่ซา้ย ต าบลบางป่า อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ 1ขวา 3ขวา 12ซา้ย 

กม. 4+500 - 6+140  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ซา้ย ต าบล

สามเรือน อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้กลางคลอง 1ขวา 3ขวา 12ซา้ย 

กม. 3+500  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ซา้ย ต าบลสามเรือน

 อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงปลายคลอง 12ซา้ย กม. 17+822 - 

18+000  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ซา้ย ต าบลดอนกรวย 

อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 1,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงท่อระบายน า้คลองหวัสนุ่น กม.0+050

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ซา้ย ต าบลพกิลุทอง อ าเภอเมอืง

ราชบุรี จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้คลองตาคต-ด าเนินสะดวก กม.

7+350 (ฝัง่ขวา)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ซา้ย ต าบลดอน

กรวย อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้คลองตาคต-ด าเนินสะดวก กม.

7+450 (ฝัง่ซา้ย)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ซา้ย ต าบลดอน

คลงั อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้คลองตาคต-ด าเนินสะดวก กม.

7+800 (ฝัง่ขวา)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ซา้ย ต าบลดอน

กรวย อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้คลองตาคต-ด าเนินสะดวก กม.

8+310 (ฝัง่ขวา)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ซา้ย ต าบลดอน

กรวย อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้คลองตาคต-ด าเนินสะดวก กม.

8+400 (ฝัง่ขวา)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ซา้ย ต าบลดอน

กรวย อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้คลองตาคต-ด าเนินสะดวก กม.

8+600 (ฝัง่ซา้ย)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ซา้ย ต าบลดอน

คลงั อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้คลองตาคต-ด าเนินสะดวก กม.

9+000 (ฝัง่ซา้ย)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ซา้ย ต าบลดอน

คลงั อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้คลองตาคต-ด าเนินสะดวก กม.

10+150 (ฝัง่ซา้ย)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ซา้ย ต าบล

ดอนคลงั อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้คลองตาคต-ด าเนินสะดวก กม.

14+100 (ฝัง่ซา้ย)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ซา้ย ต าบลหวั

โพ อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้คลองตาคต-ด าเนินสะดวก กม.

15+800 (ฝัง่ซา้ย)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ซา้ย ต าบลหวั

โพ อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้คลองตาคต-ด าเนินสะดวก กม.

16+600 (ฝัง่ซา้ย)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ซา้ย ต าบลหวั

โพ อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม โครงการจดัหาน า้สนนัสนุน โครงการศึกษา

วธิกีารฟ้ืนฟูที่ดนิเสือ่มโทรมเขาชะงุม้  โครงการชลประทานราชบุรี ต าบล

เขาชะงุม้ อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 1,470,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบดนิอ่างเกบ็น า้หว้ยกระชาย  โครงการ

ชลประทานราชบุรี ต าบลท่าเคย อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 1,400,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบท่อส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยคอกหมู กม.

1+500 - 3+000  โครงการชลประทานราชบุรี ต าบลตะนาวศรี อ าเภอ รายการ 1 2,150,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบท่อส่งน า้อ่างเกบ็น า้บา้นตะเคียทอง กม.

1+500 - 3+000  โครงการชลประทานราชบุรี ต าบลตะนาวศรี อ าเภอ รายการ 1 2,100,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายทดน า้หว้ยจนัทรม์าก  โครงการ

ชลประทานราชบุรี ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 1,470,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบท่อส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยอะนะ กม.

2+500 - 4+000  โครงการชลประทานราชบุรี ต าบลตะนาวศรี อ าเภอ รายการ 1 2,200,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารระบบควบคุมอ่างเกบ็น า้บา้นหว้ยผาก  

โครงการชลประทานราชบุรี ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารท่อแยกฝายทดน า้หว้ยผาปก  โครงการ

ชลประทานราชบุรี ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้ทุ่งศาลา  โครงการชลประทานราชบุรี

 ต าบลป่าหวาย อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบดนิอ่างเกบ็น า้หว้ยมะหาดตอนบน  

โครงการชลประทานราชบุรี ต าบลหนองพนัจนัทร ์อ าเภอบา้นคา จงัหวดั รายการ 1 2,100,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบท่อส่งน า้อ่างเกบ็น า้หนิสตีอนบน กม.

2+000 - 3+500  โครงการชลประทานราชบุรี ต าบลยางหกั อ าเภอปาก รายการ 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 10,310,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลอง ร.3ข. ท่า

ผา-บางแกว้  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครชมุ ต าบลหนองออ้ 

อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบายน า้

คลองร.1ซา้ย ตาคต-ด าเนินสะดวก กม.0+000-กม.2+600  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ซา้ย ต าบลบางแพ อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบายน า้

คลองร.1ขวา ตาคต-ด าเนินสะดวก กม.0+000-กม.7+800  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ซา้ย ต าบลบางแพ อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบายน า้

คลอง ร.2ซา้ย บางป่า กม.0+000-กม.5+500  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ซา้ย  จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบายน า้

คลองท่อ กม.0+050-กม.4+000  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่

ซา้ย ต าบลท่าราบ อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบายน า้

คลอง ร.1ซา้ยบางป่า (ขนุโสน) กม.0+025-กม.5+000  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ซา้ย ต าบลบางป่า อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบายน า้

คลองขดุลดัราชบุรี กม.7+000-กม.14+000  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ซา้ย  จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบายน า้ 

1ซา้ย-8ขวา-ประดู่  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ขวา ต าบล

เกาะศาลพระ อ าเภอวดัเพลง จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 320,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบายน า้ 

1ซา้ย-6ขวา-ประดู่  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ขวา ต าบล

ปากท่อ อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบายน า้สาย

ใหญ่คูบวั  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ขวา ต าบลคูบวั อ าเภอ

เมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบายน า้ 1

ขวา-คูบวั  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ขวา ต าบลคูบวั อ าเภอ

เมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา รายการ 1 3,600,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา อ่างเกบ็น า้บา้นพกุรูด  

โครงการชลประทานราชบุรี ต าบลยางหกั อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 900,000                      
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รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา อ่างเกบ็น า้หนิสตีอนบน  

โครงการชลประทานราชบุรี ต าบลยางหกั อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา อ่างเกบ็น า้บา้นทุ่งศาลา  

โครงการชลประทานราชบุรี ต าบลป่าหวาย อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา อ่างเกบ็น า้หว้ยศาลา  

โครงการชลประทานราชบุรี ต าบลยางหกั อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 900,000                      

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 105,400,000              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 105,000,000              

งบลงทนุ 105,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 105,000,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 105,000,000                 

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

รายการระดบัที2่: ฝายบา้นเขาหนาม ต าบลด่านทบัตะโก อ าเภอจอมบงึ 

จงัหวดัราชบุรี รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ในพื้นที่หมู่บา้นป้องกนั

ตนเองชายแดน รายการ 0 40,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายบา้นแปดเหลีย่มพรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลสวนผึ้ง 

อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี รายการ 0 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 45,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นด่านทบั

ตะโก2 ต าบลด่านทบัตะโก อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี รายการ 0 45,000,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 400,000                   

งบลงทนุ 400,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 400,000                      

ค่าที่ดนิ 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ รายการ 0 400,000                      

โครงการจดัการคุณภาพน า้ 56,415,000                

การจดัการคุณภาพน า้ 56,415,000                

งบลงทนุ 56,415,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 56,415,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 56,415,000                   

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้ปากคลองสามงา่ม กม.0+050 (กม.

16+500 คลองบางป่า) ต าบลดอนทราย อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี รายการ 0 7,415,000                    

รายการระดบัที1่: ท่อระบายน า้ปากคลองหนองศาลา กม.2+200 ฝัง่ขวา 

ต าบลบา้นเลอืก อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี รายการ 0 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ท่อระบายน า้ปากคลองสะแก กม.1+200 ฝัง่ซา้ย ต าบล

บา้นเลอืก อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี รายการ 0 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้คลองโพธิ์หกั-บวังาม ต าบลดอนคา อ าเภอ

บางแพ จงัหวดัราชบุรี รายการ 0 40,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 19,700,000                

การจดัการน า้ชลประทาน 19,700,000                

การจดัการงานชลประทาน 19,700,000                

งบลงทนุ 19,700,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,700,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 18,700,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 16,339,000                   

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สาย 5ซา้ย (จ.ราชบุร)ี .โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษานครปฐม ต าบลกรบัใหญ่ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดั รายการ 0 154,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานคร

ชมุ ต าบลสวนกลว้ย อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี รายการ 0 113,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ จ านวน 2 สาย .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครชมุ  อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี รายการ 0 337,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย 7 สาย .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษานครชมุ จงัหวดัราชบุรี รายการ 0 345,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาเครื่องกวา้นบานระบาย .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษานครชมุ ต าบลสวนกลว้ย อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี รายการ 0 700,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ราชบุรีฝัง่ซา้ย ต าบลคลองตาคต อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี รายการ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ซา้ย ต าบลคลองตาคต อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี รายการ 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ซา้ย ต าบลคลองตาคต อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาเครื่องกวา้นบานระบาย .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ซา้ย ต าบลคลองตาคต อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน จ านวน 5 แห่ง โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ขวา ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี รายการ 0 263,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ 1ขวา โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ขวา ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั รายการ 0 798,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย จ านวน 37 สาย 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ขวา ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมอืง รายการ 0 1,473,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาโรงสูบน า้ โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ราชบุรีฝัง่ขวา ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี รายการ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาเครื่องกวา้นบานระบาย โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ขวา ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี รายการ 0 700,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ จ านวน 2 สาย (ราชบุร)ี

 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่ามะกา ต าบลเบกิไพร อ าเภอบา้นโป่ง รายการ 0 1,289,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย จ านวน 62 สาย .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่ามะกา ต าบลเบกิไพร อ าเภอบา้นโป่ง รายการ 0 1,462,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาเครื่องกวา้นบานระบาย ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 5 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่ามะกา ต าบลหว้ยไผ่ 

อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี รายการ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาเครื่องกวา้นบานระบาย ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 4 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่ามะกา ต าบลเขาชะงุม้ 

อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี รายการ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาเครื่องกวา้นบานระบาย ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 3 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่ามะกา ต าบลเขาขลงุ รายการ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาเครื่องกวา้นบานระบาย ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 2 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่ามะกา ต าบลเบกิไพร รายการ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน โครงการชลประทานราชบุรี ต าบล

หลมุดนิ อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี รายการ 0 1,414,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ อ่างเกบ็น า้หว้ยส านกัไม ้

เต็ง โครงการชลประทานราชบุรี ต าบลน า้พ ุอ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั รายการ 0 498,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย อ่างเกบ็น า้หว้ยส านกัไม ้

เต็ง โครงการชลประทานราชบุรี ต าบลน า้พ ุอ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั รายการ 0 201,000                      
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รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาเครื่องกวา้นบานระบาย .โครงการ

ชลประทานราชบุรี ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี รายการ 0 700,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษานครชมุ ต าบล สวนกลว้ย อ าเภอ บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี รายการ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ซา้ย ต าบลคลองตาคต อ าเภอโพธาราม จงัหวดั รายการ 0 895,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ขวา ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั รายการ 0 968,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาด าเนินสะดวก ต าบลด าเนินสะดวก อ าเภอด าเนินสะดวก รายการ 0 699,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน โครงการ

ชลประทานราชบุรี ต าบลหลมุดนิ อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 2,361,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืดว้ยแรงคน ในคลองระบายน า้ .โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษานครชมุ ต าบลดอนใหญ่ อ าเภอ บางแพ จงัหวดัราชบุรี รายการ 0 450,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืดว้ยเครื่องจกัร คลองระบายน า้ 5 สาย 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ซา้ย ต าบลคลองตาคต อ าเภอโพ รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืดว้ยเครื่องจกัร ในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 1 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ขวา ต าบลคูบวั 

อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี รายการ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืดว้ยแรงคน ในคลองส่งน า้สายซอย 7 สาย

 ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 4 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่ามะกา 

ต าบลเขาชะงุม้ อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี รายการ 0 380,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืดว้ยแรงคน คลองโรงพมิพ ์.โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาด าเนินสะดวก ต าบลประสาทสทิิ์ อ  าเภอด าเนินสะดวก รายการ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืดว้ยแรงคน คลองประเสริฐสุข(หลกัหก) .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาด าเนินสะดวก ต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนิน

สะดวก จงัหวดัราชบุรี รายการ 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืดว้ยแรงคน คลองฮวดเฮง .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาด าเนินสะดวก ต าบลศรีสุราษฎร ์อ าเภอด าเนินสะดวก รายการ 0 19,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืดว้ยแรงคน คลองพนัเละ .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาด าเนินสะดวก ต าบลศรีสุราษฎร ์อ าเภอด าเนินสะดวก รายการ 0 18,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืดว้ยแรงคน คลองต ัว๊ฮ า่ .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาด าเนินสะดวก ต าบลขนุพทิกัษ ์อ าเภอด าเนินสะดวก รายการ 0 12,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืดว้ยแรงคน คลองหนองปลาเลก็ .โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาด าเนินสะดวก ต าบลขนุพทิกัษ ์อ าเภอด าเนินสะดวก รายการ 0 25,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืดว้ยแรงคน คลองขนุพทิกัษ ์.โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาด าเนินสะดวก ต าบลขนุพทิกัษ ์อ าเภอด าเนินสะดวก รายการ 0 27,000                        

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าภายในหวังานโครงการ โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ขวา ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี รายการ 0 1,000,000                    

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 869,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 869,000                   

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 869,000                   

ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 869,000                   

งบลงทนุ 869,000                   

ครุภณัฑ์ 869,000                      
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ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์ราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์ราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี เครื่อง 1 21,000                        

กรมปศุสตัว ์ 32,452,800                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 32,452,800                

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 32,452,800                

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 4,946,400                 

งบลงทนุ 4,946,400                 

ครุภณัฑ์ 4,946,400                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ต าบลโพธาราม อ าเภอโพธาราม

 จงัหวดัราชบุรี ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,937,000                    

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟตุ (Biosafety cabinet class II) 

ต าบลเขาชะงุม้ อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ตู ้ 2 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ประสทิธภิาพสารพนัธุกรรมพรอ้มระบบ

ตรวจวดัในสภาพจริง ต าบลเขาชะงุม้ อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 2,140,000                    

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็อณุหภูม ิ- 30 องศาเซลเซยีสแบบแนวนอนความ

จ ุไม่นอ้ยกวา่ 400 ลติร ต าบลเขาชะงุม้ อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ตู ้ 1 295,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าทศนิยม 2 ต าแหน่ง ต าบลเขาชะงุม้ อ าเภอ

โพธาราม จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็แบบยนือณุหภูม ิ-30 องศาเซลเซยีส ขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 650 ลติร พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลเขาชะงุม้ อ าเภอโพธาราม จงัหวดั เครื่อง 1 680,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้น (Hot Air Oven) ขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 

400 ลติร ต าบลเขาชะงุม้ อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 285,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา ต าบลโพธาราม อ าเภอโพ

ธาราม จงัหวดัราชบุรี ตวั 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เสาใหน้ า้เกลอืสแตนเลส ต าบลโพธาราม อ าเภอโพธาราม 

จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 4,000                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊รกัษาและผ่าตดั ชนิดสแตนเลส ต าบลโพธาราม 

อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ตวั 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล ชนิดสแตนเลส ต าบลโพธาราม อ าเภอโพ

ธาราม จงัหวดัราชบุรี คนั 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้เครื่องมอื ต าบลโพธาราม อ าเภอโพธาราม จงัหวดั เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เวชภณัฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และสารเคม ีต าบลโพ

ธาราม อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ตู ้ 2 40,000                        

พฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์ 25,713,000                

งบลงทนุ 25,713,000                

ครุภณัฑ์ 23,915,400                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 487,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ต าบลเขาชะงุม้ อ าเภอโพ เครื่อง 6 282,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ต าบลเขาชะงุม้ อ าเภอโพ เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บทียูี ต าบลเขาชะงุม้ อ าเภอโพ เครื่อง 1 36,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี ต าบลเขาชะงุม้ อ าเภอโพ เครื่อง 1 22,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี ต าบลหนองโพ อ าเภอโพ เครื่อง 2 45,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี ต าบลหนองโพ อ าเภอโพ เครื่อง 1 25,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ต าบลหนองโพ อ าเภอโพ เครื่อง 1 47,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,696,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลหนองโพ อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี คนั 2 1,696,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ ต าบลหนองโพ อ าเภอโพธาราม

 จงัหวดัราชบุรี ตู ้ 1 19,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,102,900                    

รายการระดบัที1่: ถงับรรจนุ า้เชื้อแช่แขง็ ขนาดไม่ต า่กวา่ 1.5 ลติร ต าบล

หนองโพ อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ใบ 10 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนิดตัง้พื้น ขนาด 

3.5 แรงมา้ ต าบลหนองโพ อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ส าหรบัฉีดพ่นน า้ยาฆ่าเชื้อชนิดฟองโฟม ต าบล

หนองโพ อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 18,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัดจิติอลพรอ้มคอก ขนาด 2,000 กโิลกรมั

 ต าบลหนองโพ อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเกลีย่หญา้แบบสะบดัผึ่ง ต าบลเขาชะงุม้ อ าเภอโพ

ธาราม จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัแบบดจิติอล ต าบลเขาชะงุม้ อ าเภอโพ

ธาราม จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: รถขนพชืผลทางการเกษตร ต าบลเขาชะงุม้ อ าเภอโพ

ธาราม จงัหวดัราชบุรี คนั 1 250,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 20,609,700                   

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็แบบยนื -20 องศาเซลเซยีส ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 

690 ลติร ต าบลเขาชะงุม้ อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ตู ้ 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าทศนิยม 5 ต าแหน่ง พรอ้มอปุกรณ์ ต าบล

เขาชะงุม้ อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคมขีนาดใหญ่ ต าบลเขาชะงุม้ อ าเภอโพธาราม 

จงัหวดัราชบุรี ตู ้ 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บ (Hot air oven) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 50 ลติร ต าบล

เขาชะงุม้ อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ตู ้ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน า้นมและโซมาติกเซลล ์

ต าบลเขาชะงุม้ อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 17,200,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องอุ่นสไลดค์วบคุมอณุหภูมสูิงสุดไม่นอ้ยกวา่ 60 องศา

เซลเซยีส ต าบลหนองโพ อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 95,000                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิดตดัแสง พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลหนอง

โพ อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุผลติน า้บริสุทธิ์คุณภาพสูงส าหรบัหอ้งปฏบิตัิการ 

พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลหนองโพ อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 642,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บความรอ้น ขนาดความจ ุ720 ลติร ต าบลหนองโพ 

อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บความรอ้น (Hot Air Oven) ขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่

 100 ลติร ต าบลหนองโพ อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ควบคุมอณุหภูมพิรอ้มระบบหมนุเวยีนน า้ขนาด

ความจไุม่นอ้ยกวา่ 30 ลติร ต าบลหนองโพ อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 209,700                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,797,600                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 896,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคอกพ่อพนัธุสุ์กรพรอ้มหอ้งปฏบิตัิการผลติน า้เชื้อ

 ต าบลหนองโพ อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 896,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 901,600                      

รายการระดบัที1่: โรงจอดรถ พื้นที่ 200 ตารางเมตร ต าบลหนองโพ อ าเภอ

โพธาราม จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 456,600                      

รายการระดบัที1่: โรงเรือนพกัโค ต าบลหนองโพ อ าเภอโพธาราม จงัหวดั หลงั 1 361,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้คอนกรีตเสริมเหลก็ ต าบลหนองโพ อ าเภอโพธาราม 

จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 84,000                        

พฒันาอาหารสตัว ์ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลหนองโพ อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี คนั 1 848,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 60,400                     

งบลงทนุ 60,400                     

ครุภณัฑ์ 60,400                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 60,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ต าบลเขาชะงุม้ 

อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 4 12,400                        

ความหลากหลายทางชวีภาพดา้นปศุสตัว ์ 885,000                   

งบลงทนุ 885,000                   

ครุภณัฑ์ 885,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 885,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็แบบยนื  -20 องศาเซลเซยีส ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 

690 ลติร  ต าบลเขาชะงุม้ อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ตู ้ 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็อณุหภูม ิ-20 องศาเซลเซยีส แบบตูย้นื ขนาด

ความจไุม่นอ้ยกวา่ 480 ลติร ต าบลเขาชะงุม้ อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ตู ้ 1 390,000                      

กรมพฒันาทีด่นิ 23,970,500                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 500,000                   



16 / 113

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03700000 จงัหวดัราชบรุี

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 500,000                   

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 500,000                   

งบลงทนุ 500,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 500,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัราชบุรี ไร่ 250 500,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 10,305,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 10,305,000                

ปรบัปรุงคุณภาพดนิ 991,000                   

งบลงทนุ 991,000                   

ครุภณัฑ์ 991,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอร์

กลาสหรือเหลก็ ส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 10 ต าบลหนิกอง อ าเภอเมอืง คนั 1 991,000                      

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 9,008,000                 

งบลงทนุ 9,008,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,008,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,008,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัราชบุรี กลา้ 1100000 1,815,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัราชบุรี กลา้ 800000 816,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 4000 1,790,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย ส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 10 

จงัหวดัราชบุรี กลา้ 300000 306,000                      

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก ศูนยศึ์กษาวธิกีารฟ้ืนฟูที่ดนิเสือ่ม

โทรมเขาชะงุม้ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัราชบุรี กลา้ 2100000 3,465,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย ศูนยศึ์กษาวธิกีารฟ้ืนฟูที่ดนิ

เสือ่มโทรมเขาชะงุม้ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัราชบุรี กลา้ 800000 816,000                      

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 306,000                   

งบลงทนุ 306,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 306,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 306,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัราชบุรี ไร่ 80 136,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว โครงการพฒันาการท่องเที่ยวดา้นการเกษตรเขาชะงุม้อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ จงัหวดัราชบุรี ไร่ 100 170,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 8,953,500                 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 8,953,500                 

ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 8,953,500                 

งบลงทนุ 8,953,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,953,500                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,552,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งทางและซอ่มแซมเสน้ทางล าเลยีง จงัหวดัราชบุรี กม. 48 3,552,000                    
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ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 351,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและซอ่มแซมระบบอนุรกัษด์นิและน า้ จงัหวดั ไร่ 703 351,500                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,050,000                    

รายการระดบัที1่: จดัระบบอนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่โครงการพระราชด าริ 

จงัหวดัราชบุรี ไร่ 5600 4,480,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกบ่อดกัตะกอน จงัหวดัราชบุรี แห่ง 38 570,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 4,212,000                 

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 712,000                   

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 712,000                   

งบลงทนุ 712,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 712,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 712,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลอ่างหนิ อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองพนัจนัทร ์อ าเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลรางบวั อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแกม้อน้ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเบกิไพร อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าเคย อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลป่าหวาย อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี บ่อ 1 17,800                        

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 3,500,000                 

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 3,500,000                 

งบลงทนุ 3,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,500,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบท่อส่งน า้ บา้นหนองกวาง หมู่ 10 ต าบลเขาชะงุม้ 

อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 3,500,000                    

กรมส่งเสริมการเกษตร 5,914,800                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 5,914,800                 

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 5,914,800                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 5,914,800                 
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งบลงทนุ 5,914,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,914,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,288,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งส านกังานเกษตรอ าเภอ ส านกังานเกษตรอ าเภอ

บา้นคา ต าบลบา้นคา อ าเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 4,288,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 126,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงเกบ็วสัดุ ส านกังานเกษตรอ าเภอสวนผึ้ง 

ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 126,800                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ หลงัที่ 50/5-50/9 ส านกังาน

ส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที่ 2 จงัหวดัราชบุรี ต าบลเบกิไพร อ าเภอบา้น แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ หลงัที่ 50/10-50/14 ส านกังาน

ส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที่ 2 จงัหวดัราชบุรี ต าบลเบกิไพร อ าเภอบา้น แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ หลงัที่ 50/18-50/22 ส านกังาน

ส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที่ 2 จงัหวดัราชบุรี ต าบลเบกิไพร อ าเภอบา้น แห่ง 1 500,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 765,200                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 477,000                   

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 477,000                   

พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 477,000                   

งบอดุหนุน 477,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 69,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนปรบัปรุงอาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียนใน

โครงการในพื้นที่ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 69,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 408,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนก่อสรา้งอาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียนใน

โครงการในพื้นที่ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 408,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 288,200                   

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 288,200                   

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 241,200                   

งบลงทนุ 241,200                   

ครุภณัฑ์ 241,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 241,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั

ราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 6 241,200                      

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 47,000                     

งบลงทนุ 47,000                     

ครุภณัฑ์ 47,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง 

อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั ชดุ 1 16,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี เครื่อง 1 9,000                         

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

จงัหวดัราชบุรี  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 3,800                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัราชบุรี  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอ

เมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัราชบุรี  ต าบลหนา้

เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 22,000                        

ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 495,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 495,000                   

บริหารจดัการดา้นเศรษฐกจิการเกษตร 495,000                   

ด าเนินงานบริหารจดัการดา้นเศรษฐกจิการเกษตรระดบัภูมภิาค 495,000                   

งบลงทนุ 495,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 495,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 495,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้อฐิบลอ็คพรอ้มประตู ส านกังานเศรษฐกจิ

การเกษตรที่ 10 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมอาคารช ัน้ลา่งเป็นหอ้งท างาน ส านกังาน

เศรษฐกจิการเกษตรที่ 10 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 245,000                      

กระทรวงคมนาคม 1,207,812,300            

กรมการขนส่งทางบก 5,120,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 5,120,000                 

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 5,120,000                 

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 5,120,000                 

งบลงทนุ 5,120,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,120,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,120,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัราชบุรี สาขาอ าเภอจอม

บงึ ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 5,120,000                    

กรมทางหลวง 812,663,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 516,780,800              

โครงการก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง 21,565,800                

ก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง 21,565,800                

งบลงทนุ 21,565,800                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,565,800                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 21,565,800                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี 

ช่วงที่ 17 จ.ราชบุรี กม. 3.75 10,900,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี 

ช่วงที่ 18 จ.ราชบุรี จ.กาญจนบุรี กม. 5.3 10,665,800                   

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 55,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 55,000,000                

งบลงทนุ 55,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 55,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 55,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระกระเทยีม - คลองอจีาง -

 หลมุดนิ จ.ราชบุรี กม. 1.95 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ปากท่อ - สระพงั จ.ราชบุรี แห่ง 1.56 25,000,000                   

โครงการก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ 184,585,000              

ก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ 184,585,000              

งบลงทนุ 184,585,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 184,585,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 184,585,000                 

รายการระดบัที1่: สายท่าน า้สมทุรสงคราม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 

(ปากท่อ) จ.ราชบุรี แห่ง 1 74,585,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางเลีย่งเมอืงบา้นโป่ง จ.ราชบุรี แห่ง 1 110,000,000                 

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 180,000,000              

ก่อสรา้งสะพานและทางต่างระดบั 180,000,000              

งบลงทนุ 180,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 180,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 180,000,000                 

รายการระดบัที1่: ทางแยกต่างระดบัปากท่อ จ.ราชบุรี แห่ง 1 180,000,000                 

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 35,630,000                

ปรบัปรุงทางหลวงผา่นยา่นชมุชน 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3088 ตอน ราชบุรี - ปากท่อ จ. แห่ง 1 15,000,000                   

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 20,630,000                

งบลงทนุ 20,630,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,630,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 20,630,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3090 ตอน บา้นเลอืก - หนอง

ตากยา จ.ราชบุรี แห่ง 3 20,630,000                   

โครงการพฒันาจดุจอดพกัรถและสถานีตรวจสอบน า้หนกั 40,000,000                

พฒันาจดุจอดพกัรถและสถานีตรวจสอบน า้หนกั 40,000,000                

งบลงทนุ 40,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 40,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่างานก่อสรา้งสถานีตรวจสอบน า้หนกัยอ่ยส าหรบั Spot 

Check ราชบุรี ทางหลวงหมายเลข  323 ตอน หนองตะแครง - ลูกแก ที่  

กม. 0+000 - 18+592 จ.ราชบุรี แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่างานก่อสรา้งสถานีตรวจสอบน า้หนกัยอ่ยส าหรบั Spot 

Check ราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 3525 ตอน  สามแยกกระจบั - หนองโพ

 ที่  กม.  0+000 - 6+519 จ.ราชบุรี แห่ง 1 20,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 282,432,200              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 1,900,000                 

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 1,900,000                 

งบลงทนุ 1,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,900,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส านกังานหมวดทางหลวงโพธาราม แขวงทาง

หลวงราชบุรี จ.ราชบุรี หลงั 1 1,900,000                    

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 232,019,600              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 224,419,600              

งบลงทนุ 224,419,600              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 224,419,600                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 224,419,600                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงราชบุรี กม. 488 41,610,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 325 ตอน บางแพ - จอมปลวก - 

สมทุรสงคราม จ.ราชบุรี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอน ราชบุรี - แกม้อน้ ตอน 1 แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอน ราชบุรี - แกม้อน้ ตอน 2 แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอน บา้นเลอืก - หนองตากยา

 ตอน 2 จ.ราชบุรี แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอน บา้นเลอืก - หนองตากยา

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

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3238 ตอน เจด็เสมยีน - โคกหมอ้ จ. แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3336 ตอน โคกวดั - บา้นไร่ และ 

ทางหลวงหมายเลข 3237 ตอน วดัแกว้ - บา้นไร่ จ.ราชบุรี แห่ง 1 12,220,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอน บา้นเลอืก - หนองตากยา

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

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอน เขาวงั - เหมอืงผาปก

คา้งคาว ตอน 1 จ.ราชบุรี แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 325 ตอน บางแพ - จอมปลวก จ. แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองอจีาง - หลมุดนิ จ.ราชบุรี แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หลมุดนิ - หว้ยชนิสหี ์จ.ราชบุรี แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หว้ยชนิสหี ์- ปากท่อ จ.ราชบุรี แห่ง 1 17,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ปากท่อ - สระพงั ตอน 2 จ. แห่ง 1 589,600                      

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ปากท่อ - สระพงั ตอน 4 จ. แห่ง 1 15,000,000                   

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 7,600,000                 

งบลงทนุ 7,600,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,600,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 7,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัโพธาราม (ขาเขา้) จ. แห่ง 1 900,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบ WIM สถานีตรวจสอบน า้หนกัโพ

ธาราม (ขาเขา้) จ.ราชบุรี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัลูกขา่ย (Virtual 

Weigh Station)  สถานีตรวจสอบน า้หนกัโพธาราม (ขาเขา้) จ.ราชบุรี แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

บา้นโป่ง (ขาเขา้) จ.ราชบุรี แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

โพธาราม (ขาเขา้) จ.ราชบุรี แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มใหญ่สถานีตรวจสอบน า้หนกับา้นโป่ง (ขาเขา้) จ. แห่ง 1 2,000,000                    

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 48,512,600                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 44,512,600                

งบลงทนุ 44,512,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 44,512,600                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 44,512,600                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน โป่งกระทงิ - จอมบงึ 

ตอน 3 จ. ราชบุรี แห่ง 2 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน โป่งกระทงิ - จอมบงึ 

ตอน 4 จ. ราชบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3207 ตอน  เขากรวด - หนองแช่

เสา จ. ราชบุรี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 323 ตอน หนองตะแครง - ลูกแก

 จ. ราชบุรี แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3291 ตอน เจดยีห์กั - แกว้ฟ้า 

ตอน 2 จ. ราชบุรี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3526 ตอน ก าแพงใต ้- บา้นเลอืก

 ตอน 2 จ. ราชบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองอจีาง - หลมุดนิ 

ตอน 5 จ. ราชบุรี แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระกระเทยีม - คลองอี

จาง ตอน 1 จ. ราชบุรี แห่ง 2 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระกระเทยีม - คลองอี

จาง ตอน 11 จ. ราชบุรี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระกระเทยีม - คลองอี

จาง ตอน 3 จ. ราชบุรี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระกระเทยีม - คลองอี

จาง ตอน 4 จ. ราชบุรี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระกระเทยีม - คลองอี

จาง ตอน 9 จ. ราชบุรี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หลมุดนิ - หว้ยชนิสหี ์

ตอน 1 จ. ราชบุรี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3088 ตอน ราชบุรี - ปากท่อ - 

วนัดาว จ. ราชบุรี แห่ง 1 635,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ท่ายาง - โป่งกระทงิ 

ตอน 1 จ. ราชบุรี แห่ง 1 3,222,600                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง จ. แห่ง 1 2,416,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3237 ตอน วดัแกว้ - บา้นไร่ จ. แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3336 ตอน โคกวดั - บา้นไร่ จ. แห่ง 1 3,038,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3337 ตอน หว้ยชนิสหี ์- หนิส ี

ตอน 3 จ. ราชบุรี แห่ง 1 2,759,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3337 ตอน หว้ยชนิสหี ์- หนิส ี

ตอน 4 จ. ราชบุรี แห่ง 1 2,538,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3337 ตอน หว้ยชนิสหี ์- หนิส ี

ตอน 5 จ. ราชบุรี แห่ง 1 2,538,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หว้ยชนิสหี ์- ปากท่อ 

ตอน 1 จ. ราชบุรี แห่ง 1 1,586,000                    

เพิม่ประสทิธภิาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรบัทางหลวงอาเซยีน 4,000,000                 

งบลงทนุ 4,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระกระเทยีม - คลองอี

จาง จ. ราชบุรี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองอจีาง - หลมุดนิ จ. แห่ง 1 2,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 13,450,000                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 9,100,000                 

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 9,100,000                 

งบลงทนุ 9,100,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,100,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3087 ตอน ราชบุรี - แกม้อน้ 

ตอน 1 จ. ราชบุรี แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3087 ตอน ราชบุรี - แกม้อน้ 

ตอน 2 จ. ราชบุรี แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3090 ตอน บา้นเลอืก - หนอง

ตากยา จ. ราชบุรี แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3207 ตอน เขากรวด - หนองแช่

เสา จ. ราชบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3208 ตอน เขาวงั - เหมอืงผาปก

คา้งคาว ตอน 1 จ. ราชบุรี แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3208 ตอน เขาวงั - เหมอืงผาปก

คา้งคาว ตอน 2 จ. ราชบุรี แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3208 ตอน เขาวงั - เหมอืงผาปก

คา้งคาว ตอน 3 จ. ราชบุรี แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3291 ตอน แกว้ฟ้า - เขาช่อง

พราน จ. ราชบุรี แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3291 ตอน เจดยีห์กั - แกว้ฟ้า จ. แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3339 ตอน หว้ยชนิสหี ์- พญาไม ้ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 325 ตอน บางแพ - จอมปลวก จ. แห่ง 1 1,600,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงราชบุรี 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 390,029,300              
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แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 64,498,000                

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 6,000,000                 

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 6,000,000                 

งบลงทนุ 6,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,000,000                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาส ารวจออกแบบสะพานขา้มแม่น า้แม่กลอง

 อ.เมอืง จ.ราชบุรี แห่ง 1 6,000,000                    

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 43,998,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 43,998,000                

งบลงทนุ 43,998,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 43,998,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 43,998,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3209 - บ.ไร่โคก (ตอนราชบุร)ี อ.จอม

บงึ จ.ราชบุรี กม. 1.5 12,800,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3208 - บ.สีแ่ยกหนองไผ่ อ.สวนผึ้ง จ. กม. 1.7 18,798,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3208 - บ.หนองหมอ้ขา้ว อ.สวนผึ้ง จ. กม. 1 12,400,000                   

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 14,500,000                

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 14,500,000                

งบลงทนุ 14,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,500,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 14,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย สค.3010 แยก

ทางหลวงหมายเลข 375 - บา้นโคกวดั (ตอนราชบุร)ี อ.ด าเนินสะดวก จ. แห่ง 1 14,500,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 7,000,000                 

โครงการพฒันาและส่งเสริมการเกษตร 7,000,000                 

พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางในการเขา้ถงึแหลง่ผลติเพือ่ส่งเสริมและพฒันาดา้น

อตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ 7,000,000                 

งบลงทนุ 7,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รบ.5051 แยกทาง

หลวงชนบท รบ.4061 - บา้นชายน า้ อ.บา้นคา จ.ราชบุรี แห่ง 1 7,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 250,625,300              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 5,227,800                 

พฒันาสะพานขนาดกลาง 4,200,000                 

งบลงทนุ 4,200,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,200,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล าหว้ยทรายใหญ่ อ.จอมบงึ จ.ราชบุรี ม. 30 4,200,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 1,027,800                 

งบลงทนุ 1,027,800                 

ครุภณัฑ์ 147,800                      

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) แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 77,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Sand Cone แขวง

ทางหลวงชนบทราชบุรี ชดุ 1 77,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 880,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 880,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ หมวดบ ารุงทาง

หลวงชนบทจอมบงึ แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี แห่ง 1 880,000                      

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 221,938,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 221,938,000              

งบลงทนุ 221,938,000              

ครุภณัฑ์ 9,278,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

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

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 7,990,000                    

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

รายการระดบัที1่: รถบดแบบผสม (ลอ้เหลก็-ลอ้ยาง) ขนาดเลก็ไม่เกนิ 4 ตนั

 แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี คนั 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไม่นอ้ยกวา่ 5

 ตนั-เมตร แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี คนั 1 3,300,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 212,660,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 212,660,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รบ.1010 เลีย่งเมอืงราชบุรี อ.เมอืง จ. แห่ง 1 8,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รบ.1122 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นหนองสลดิ อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี แห่ง 1 9,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รบ.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 3273

 - บา้นหนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รบ.4061 แยกทางหลวงหมายเลข 3206

 - พนุ า้รอ้นโป่งกระทงิ อ.บา้นคา จ.ราชบุรี แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รบ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 3208

 - บา้นพฒันา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รบ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 3208

 - บา้นตะโกลา่ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รบ.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 3087

 - บา้นระฆงัทอง อ.จอมบงึ จ.ราชบุรี แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รบ.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 3206

 - บา้นเขาลูกชา้ง อ.บา้นคา จ.ราชบุรี แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รบ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 325

 - บา้นพกิลุทอง อ.เมอืง จ.ราชบุรี แห่ง 1 7,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รบ.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 3291

 - บา้นหนองตาสาด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี แห่ง 1 9,700,000                    
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รบ.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3088

 - อ าเภอปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รบ.4124 แยกทางหลวงหมายเลข 3339

 - บา้นโรงหบี อ.เมอืง จ.ราชบุรี แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สค.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 375

 - บา้นโคกวดั (ตอนราชบุร)ี อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี แห่ง 1 9,200,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 - บา้น

ไร่โคก (ตอนราชบุร)ี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี กม. 3.1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย รบ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3206 - บา้น

หนองโก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี แห่ง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย รบ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3208 - บา้น

หนองไผ่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี กม. 2.7 17,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย รบ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3291 - บา้น

หนองมะค่า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี กม. 2.2 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี กม. 685 26,860,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รบ.5018 แยกทางหลวงชนบท รบ.

5043 - อ าเภอบางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี แห่ง 1 4,300,000                    

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 23,459,500                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 22,412,600                

งบลงทนุ 22,412,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,412,600                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 22,412,600                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 2,643,600                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รบ.1122 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4 - บา้นหนองสลดิ อ.โพธาราม, บางแพ จ.ราชบุรี แห่ง 1 989,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รบ.4008 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3088 - อ าเภอปากท่อ อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี แห่ง 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รบ.4013 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3206 - บา้นทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี แห่ง 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รบ.4123 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3238 - อ าเภอบา้นโป่ง อ.บา้นโป่ง, โพธาราม จ.ราชบุรี แห่ง 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สค.3010 แยกทาง

หลวงหมายเลข 375 - บา้นโคกวดั (ตอนราชบุร)ี อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี แห่ง 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กจ.4004 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3209 - บา้นไร่โคก (ตอนราชบุร)ี อ.เมอืง จ.ราชบุรี แห่ง 1 1,940,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รบ.1122 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4 - บา้นหนองสลดิ อ.โพธาราม, บางแพ จ.ราชบุรี แห่ง 1 1,940,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รบ.4016 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3208 - บา้นรางม่วง อ.จอมบงึ จ.ราชบุรี แห่ง 1 1,940,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รบ.1010 เลีย่งเมอืง

ราชบุรี อ.เมอืง จ.ราชบุรี แห่ง 1 9,000,000                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทราชบุรี แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 67,906,000                
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โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 34,643,000                

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 34,643,000                

งบลงทนุ 34,643,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,643,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 34,643,000                   

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รบ.

1004 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นไร่ชาวเหนือ อ.เมอืง จ.ราชบุรี แห่ง 1 552,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รบ.

1028 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นหนองลงักา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี แห่ง 2 2,611,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รบ.

3003 แยกทางหลวงหมายเลข 325 - บา้นพกิลุทอง อ.ด าเนินสะดวก จ. แห่ง 3 3,515,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รบ.

4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3206 - บา้นหนองโก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี แห่ง 1 1,158,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รบ.

4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3090 - บา้นม่วง อ.โพธาราม, บา้นโป่ง จ. แห่ง 3 3,791,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รบ.

4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3088 - อ าเภอปากท่อ อ.วดัเพลง, ปากท่อ จ. แห่ง 2 1,018,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รบ.

4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3208 - บา้นหนองไผ่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี แห่ง 1 1,072,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รบ.

4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3206 - บา้นทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี แห่ง 1 1,218,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รบ.

4015 แยกทางหลวงหมายเลข 3236 - บา้นตากแดด อ.บางแพ จ.ราชบุรี แห่ง 2 2,545,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รบ.

4020 แยกทางหลวงหมายเลข 3208 - บา้นตะโกลา่ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี แห่ง 1 1,277,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รบ.

4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3208 - บา้นหนองหมอ้ขา้ว อ.สวนผึ้ง จ. แห่ง 1 1,377,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รบ.

4025 แยกทางหลวงหมายเลข 3206 - บา้นด่านทบัตะโก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี แห่ง 2 1,569,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รบ.

4036 แยกทางหลวงหมายเลข 3087 - บา้นระฆงัทอง อ.จอมบงึ จ.ราชบุรี แห่ง 1 1,259,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รบ.

4038 แยกทางหลวงหมายเลข 3087 - บา้นท่าชมุพล อ.เมอืง, โพธาราม จ. แห่ง 2 2,497,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รบ.

4041 แยกทางหลวงหมายเลข 3206 - บา้นเขาลูกชา้ง อ.บา้นคา จ.ราชบุรี แห่ง 1 1,601,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รบ.

4061 แยกทางหลวงหมายเลข 3206 - พนุ า้รอ้นโป่งกระทงิ อ.บา้นคา จ. แห่ง 1 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รบ.

4066 แยกทางหลวงหมายเลข 3206 - บา้นหนองหนิ อ.บา้นคา จ.ราชบุรี แห่ง 1 1,601,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รบ.

5018 แยกทางหลวงชนบท รบ.5043 - อ าเภอบางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี แห่ง 3 3,404,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รบ.

5051 แยกทางหลวงชนบท รบ.4061 - บา้นชายน า้ อ.บา้นคา จ.ราชบุรี แห่ง 1 1,282,000                    

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 33,263,000                

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 33,263,000                

งบลงทนุ 33,263,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,263,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 33,263,000                   
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รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย กจ.

4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 - บา้นไร่โคก (ตอนราชบุร)ี อ.เมอืง จ. แห่ง 1 1,940,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รบ.

1028 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นหนองลงักา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี แห่ง 1 1,940,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รบ.

4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3206 - บา้นหนองโก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี แห่ง 1 1,940,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รบ.

4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3208 - บา้นหนองไผ่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี แห่ง 1 1,940,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รบ.

4016 แยกทางหลวงหมายเลข 3208 - บา้นรางม่วง อ.จอมบงึ จ.ราชบุรี แห่ง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รบ.

4020 แยกทางหลวงหมายเลข 3208 - บา้นตะโกลา่ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี แห่ง 1 1,940,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รบ.

4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3208 - บา้นหนองหมอ้ขา้ว อ.สวนผึ้ง จ. แห่ง 1 1,940,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รบ.

4022 แยกทางหลวงหมายเลข 3273 - บา้นหนองกวาง อ.บา้นโป่ง, โพธาราม แห่ง 1 1,855,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รบ.

4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3291 - บา้นหนองมะค่า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี แห่ง 1 1,844,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รบ.

4025 แยกทางหลวงหมายเลข 3206 - บา้นด่านทบัตะโก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี แห่ง 1 1,940,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รบ.

4026 แยกทางหลวงหมายเลข 3087 - บา้นเนินสูง อ.จอมบงึ จ.ราชบุรี แห่ง 1 2,453,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รบ.

4027 แยกทางหลวงหมายเลข 3206 - บา้นเบกิไพร อ.จอมบงึ จ.ราชบุรี แห่ง 1 1,851,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รบ.

4038 แยกทางหลวงหมายเลข 3087 - บา้นท่าชมุพล อ.เมอืง, โพธาราม จ. แห่ง 1 1,940,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รบ.

4041 แยกทางหลวงหมายเลข 3206 - บา้นเขาลูกชา้ง อ.บา้นคา จ.ราชบุรี แห่ง 1 1,940,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รบ.

4042 แยกทางหลวงหมายเลข 3291 - บา้นหนองตาสาด อ.โพธาราม, จอม แห่ง 1 1,940,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รบ.

4066 แยกทางหลวงหมายเลข 3206 - บา้นหนองหนิ อ.บา้นคา จ.ราชบุรี แห่ง 1 1,940,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รบ.

4076 แยกทางหลวงหมายเลข 3291 - บา้นเขาป่ินทอง อ.โพธาราม, จอมบงึ แห่ง 1 1,940,000                    

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 146,235,400               

ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 3,948,500                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,500,000                 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการคุณภาพน า้ 1,500,000                 

ลดของเสยีในแหลง่น า้วกิฤตแิละจดัการคุณภาพน า้ในแหลง่น า้หลกั 1,500,000                 

งบลงทนุ 1,500,000                 

ครุภณัฑ์ 1,500,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: สถานีตรวจคุณภาพน า้อตัโนมตัิ ส านกังานสิง่แวดลอ้ม

ภาคที่ 8  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเกบ็ตวัอยา่งน า้และวดัอตัราการไหลของน า้อตัโนมตัิ 

ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 8  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั ชดุ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึค่าระดบัน า้แบบต่อเน่ือง ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 8  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 150,000                      
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แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 2,448,500                 

ระบบอ านวยการและการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 2,448,500                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 2,448,500                 

งบลงทนุ 2,448,500                 

ครุภณัฑ์ 2,448,500                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,448,500                    

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อ (laminar flow) ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 

8  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ตู ้ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุยอ่ยตวัอยา่งดว้ยคลืน่ไมโครเวฟ (Microwave 

digestion) ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 8  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง ชดุ 1 1,337,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัสโีดยเทคนิค ADMI ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 8  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 511,000                      

กรมทรพัยากรน า้ 66,073,100                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 47,974,400                

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 46,575,700                

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 46,575,700                

งบลงทนุ 46,575,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 46,575,700                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 21,400,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ล  าหว้ยพกุรูด  บา้นไทยประจนั 

หมู่ที่ 5  ต าบลยางหกั  อ าเภอปากท่อ  จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 9,040,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ล  าหว้ยแม่ประจนั แห่งที่ 1  บา้นท่ายาง 

หมู่ที่ 3  ต าบลยางหกั  อ าเภอปากท่อ  จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 8,180,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ล  าหว้ยแม่ประจนั แห่งที่ 2  บา้นท่ายาง 

หมู่ที่ 3  ต าบลยางหกั  อ าเภอปากท่อ  จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 4,180,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 25,175,700                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหลง่น า้ล  าหว้ยแม่ประจนั  บา้นไทยประจนั 

หมู่ที่ 5  ต าบลยางหกั  อ าเภอปากท่อ  จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 5,439,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหลง่น า้ล  าหว้ยพไุทร  บา้นตากแดด 

หมู่ที่ 2  ต าบลยางหกั  อ าเภอปากท่อ  จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 6,340,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหลง่น า้ล  าหว้ยพกุรูด  บา้นยางคู่ 

หมู่ที่ 6  ต าบลยางหกั  อ าเภอปากท่อ  จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 3,180,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหลง่น า้ล  าหว้ยลานคา  บา้นลานคา หมู่ที่ 8 

 ต าบลยางหกั  อ าเภอปากท่อ  จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 2,520,600                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้  บา้นรางอาว หมู่ที่ 1  ต าบลรางบวั 

 อ าเภอจอมบงึ  จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 7,695,300                    

โครงการพฒันากลไกองคก์รบริหารจดัการน า้ทกุระดบั 1,398,700                 

พฒันาและส่งเสริมการมส่ีวนร่วมขององคก์รทกุระดบัในการบริหารจดัการทรพัยากร

น า้ทกุลุ่มน า้ 1,398,700                 

งบรายจ่ายอื่น 1,398,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบริหารจดัการองคก์รลุม่น า้ท่า

จนี ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 7  ต าบลหว้ยไผ่ อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั รายการ 1 284,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบริหารจดัการองคก์รลุม่น า้แม่

กลอง ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 7  ต าบลหว้ยไผ่ อ าเภอเมอืงราชบุรี รายการ 1 550,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบริหารจดัการองคก์รลุม่น า้

เพชรบุรี ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 7  ต าบลหว้ยไผ่ อ าเภอเมอืงราชบุรี รายการ 1 269,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบริหารจดัการองคก์รลุม่น า้

ชายฝัง่ทะเลตะวนัตก ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 7  ต าบลหว้ยไผ่ อ าเภอ

เมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 295,100                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 18,098,700                

การเพิม่ศกัยภาพกลไกในการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 4,540,000                 

พฒันาเครื่องมอืและกลไกบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 4,540,000                 

งบลงทนุ 4,540,000                 

ครุภณัฑ์ 4,540,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 4,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืทดสอบแรงดงึของเหลก็ พรอ้มอปุกรณ์ 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 7  ต าบลหว้ยไผ่ อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 4,100,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 440,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดักระแสน า้แบบลูกถว้ย ส านกังานทรพัยากรน า้

ภาค 7  ต าบลหว้ยไผ่ อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 440,000                      

การปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพ และบ ารุงรกัษาแหลง่น า้ 13,558,700                

ปรบัปรุงซอ่มแซม และบ ารุงรกัษาแหลง่น า้ 13,558,700                

งบลงทนุ 13,558,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,558,700                   

ค่าส ารวจออกแบบ 9,435,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบ ที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

 ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 7  ต าบลหว้ยไผ่ อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั แห่ง 96 9,435,000                    

ค่าควบคุมงาน 4,123,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงาน ที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 7  ต าบลหว้ยไผ่ อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั แห่ง 56 4,123,700                    

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 34,342,800                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 33,975,800                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 6,762,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 2,830,000                 

งบลงทนุ 2,830,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,830,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,830,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนวดัหนองกบ (ขนุทอง

ประชานุเคราะห)์  หมู่ที่ 3 ต าบลหนองกบ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนวดัอมรญาติสมาคม 

(อมรวทิยาคาร)  หมู่ที่ 3 ต าบลท่านดั อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 3,932,000                 

งบลงทนุ 3,932,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,932,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,932,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนวดับา้นใหม่  หมู่ที่ 8 

ต าบลวดัแกว้ อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนวดับงึกระจบั (รฐั

ประชาตนัติธนานนท)์  หมู่ที่ 4 ต าบลหนองกบ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนชมุชนวดักลางวงัเยน็ 

(เริ่มประชานุกูล)  หมู่ที่ 6 ต าบลวงัเยน็ อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนวดัสามคัคีธรรม  หมู่ที่ 

11 ต าบลโพหกั อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 983,000                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 24,333,800                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 7,343,600                 

งบลงทนุ 7,343,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,343,600                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 7,343,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองตบัเต่า  หมู่ที่ 9 

ต าบลรางบวั อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นรางบวั กลุม่ 1 หมู่ที่ 6 

ต าบลรางบวั อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นรางบวั กลุม่ 2 หมู่ที่ 6 

ต าบลรางบวั อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองแรง้  หมู่ที่ 5 

ต าบลรางบวั อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองมะกอก กลุม่ 1 

หมู่ที่ 15 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองมะกอก กลุม่ 2 

หมู่ที่ 15 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองชะนาง  หมู่ที่ 4 

ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองเสอื  หมู่ที่ 8 

ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองไมแ้ก่น  หมู่ที่ 6 

ต าบลหนองกวาง อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองกวาง  หมู่ที่ 1 

ต าบลหนองกวาง อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 333,800                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นดงไผ่ กลุม่ 1 หมู่ที่ 12 

ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองบวั  หมู่ที่ 4 

ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองมะค่า  หมู่ที่ 7 

ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นพแุคใต ้ หมู่ที่ 14 

ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นเกาะตาสาด กลุม่ 2 หมู่

ที่ 3 ต าบลธรรมเสน อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นเนินม่วง กลุม่ 1 หมู่ที่ 7

 ต าบลธรรมเสน อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นเนินม่วง กลุม่ 2 หมู่ที่ 7

 ต าบลธรรมเสน อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นเตาสีลู่ก  หมู่ที่ 20 

ต าบลด่านทบัตะโก อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองคนั  หมู่ที่ 16 

ต าบลด่านทบัตะโก อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหุบพริก  หมู่ที่ 6 ต าบล

ด่านทบัตะโก อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองสนีวล  หมู่ที่ 5 

ต าบลด่านทบัตะโก อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นท่าอปีะ  หมู่ที่ 13 ต าบล

ด่านทบัตะโก อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 16,990,200                

งบลงทนุ 16,990,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,990,200                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 16,990,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นแกม้อน้ กลุม่ที่ 1 หมู่ที3่ ต าบล

แกม้อน้ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นแกม้อน้ กลุม่ที่ 2 หมู่ที3่ ต าบล

แกม้อน้ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 1,887,800                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองครก กลุม่ที่ 1 หมู่ที1่9 ต าบล

ด่านทบัตะโก อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองครก กลุม่ที่ 2 หมู่ที1่9 ต าบล

ด่านทบัตะโก อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นทุ่งเหยีง กลุม่ที่ 1 หมู่ที7่ ต าบล

ด่านทบัตะโก อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นทุ่งเหยีง กลุม่ที่ 2 หมู่ที7่ ต าบล

ด่านทบัตะโก อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นทุ่งเหยีง กลุม่ 3 หมู่ที7่ ต าบลด่าน

ทบัตะโก อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นโกรกสงิขร หมู่ที8่ ต าบลด่านทบั

ตะโก อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองคนั หมู่ที1่6 ต าบลด่านทบั

ตะโก อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 2,880,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 2,880,000                 

งบลงทนุ 2,880,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,880,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,880,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นคลองก านนัฮวด หมู่ที่ 1 ต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโพธิ์ดก หมู่ที่ 9 ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นทุ่งนอ้ย (ส านกัพฒันาที่ดนิ เขต 10 ) หมู่ที่ 11 ต าบลหนิกอง อ าเภอ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเกาะเจริญสุข หมู่ที่ 10 ต าบลธรรมเสน อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเขาราบ หมู่ที่ 6 ต าบลเตาปูน อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองใยบวั หมู่ที่ 7 ต าบลเตาปูน อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นดอนคลงั หมู่ที่ 3 ต าบลดอนคลงั อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหวัโคก หมู่ที่ 4 ต าบลดอนคลงั อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหลกัหก หมู่ที่ 6 ต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นตากแดด หมู่ที่ 5 ต าบลดอนคา อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองม่วง หมู่ที่ 9 ต าบลวงัเยน็ อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 240,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองสองตอน หมู่ที่ 7 ต าบลแกม้อน้ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 240,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 367,000                   

ทรพัยากรน า้บาดาลในพื้นทีเ่ป้าหมายไดร้บัการบริหารจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพ 367,000                   

สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้บาดาล 367,000                   

งบลงทนุ 367,000                   

ครุภณัฑ์ 367,000                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 367,000                      

รายการระดบัที1่: คอ้นธรณีวทิยา ต าบลหนิกอง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั อนั 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: เขม็ทศิทางธรณีวทิยา ต าบลหนิกอง อ าเภอเมอืงราชบุรี 

จงัหวดัราชบุรี อนั 3 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัคุณสมบตัิทางกายภาพและเคมขีองน า้บาดาล 

(pH Meter,Conductivity Meter,Disolve Oxygen 

Meter,Temperature Meter)  ต าบลหนิกอง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระดบัน า้แบบสายไฟ ต าบลหนิกอง อ าเภอเมอืง

ราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 2 90,000                        

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 27,552,200                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 6,922,300                 

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 6,742,300                 

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 3,763,000                 

งบลงทนุ 3,763,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,763,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,763,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัราชบุรี ไร่ 500 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัราชบุรี ไร่ 350 1,813,000                    

การแกไ้ขปญัหาชา้งป่าและสตัวป่์าทีส่รา้งผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นทีอ่นุรกัษส์ตัวป่์า 504,000                   

งบลงทนุ 504,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 504,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 504,000                      

รายการระดบัที1่: กรงเลี้ยงลงิ จงัหวดัราชบุรี กรง 5 504,000                      

ป้องกนัรกัษาป่าแบบบูรณาการ 2,398,200                 

งบลงทนุ 2,398,200                 

ครุภณัฑ์ 2,398,200                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 2,398,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑป์ระจ าจดุสกดั จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 2,398,200                    

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 77,100                     

งบลงทนุ 77,100                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 77,100                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 77,100                        

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัราชบุรี กโิลเมตร 15 77,100                        

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 180,000                   

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 180,000                   

งบลงทนุ 180,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 180,000                      
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 180,000                      

รายการระดบัที1่: ส ารวจโครงขา่ยหมดุหลกัฐานแผนที่ จงัหวดัราชบุรี กโิลเมตร 60 180,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,170,000                 

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

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

งบลงทนุ 1,170,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,170,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,170,000                    

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

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 19,459,900                

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 19,459,900                

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 15,323,500                

งบลงทนุ 15,323,500                

ครุภณัฑ์ 1,898,400                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,835,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตเ์คลือ่นยา้ยสตัวป่์า ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 

จงัหวดัราชบุรี คนั 1 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: เรือพาดหาง ขนาดความยาว 12 เมตร จงัหวดัราชบุรี ล  า 1 85,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 63,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยา แบบใชแ้รงลม ชนิดสะพายหลงั ขนาด 3.5 

แรงมา้ จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 2 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตเ์บนซนิ สูบน า้ได ้

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

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,425,100                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 6,526,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นผูอ้  านวยการส านกับริหารพื้นที่

อนุรกัษท์ี่ 3 จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 353,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซม บา้นพกัคนงาน 1 ครอบครวั เขต

รกัษาพนัธุส์ตัวป่์าแม่น า้ภาช ีจงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 277,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซม บา้นพกั ขา้ราชการ ระดบั 3 - 4 

หน่วยพทิกัษป่์าหนองตาด ัง้ เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าแม่น า้ภาช ีจงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 327,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมกรงสตัวเ์พือ่เสริมสรา้งสวสัดภิาพ

สตัวป่์า (ตระกูลเสอื) ในการขยายพนัธุ ์จ านวน 2 ตบั สถานีเพาะเลี้ยงสตัวป่์า

เขาประทบัชา้ง จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 2,463,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมกรงตบัเสอืขนาดกลาง จ านวน 10 

กรง สถานีเพาะเลี้ยงสตัวป่์าเขาประทบัชา้ง จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 158,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมกรงตบัเสอืโคร่ง ขนาด 10 กรง 

จ านวน 1 หลงั สถานีเพาะเลี้ยงสตัวป่์าเขาประทบัชา้ง จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 395,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมกรงสตัวเ์พือ่เสริมสรา้งสวสัดภิาพ

สตัวป่์า (ตระกูลเสอื) ในการขยายพนัธุ ์จ านวน 2 ตบั สถานีเพาะเลี้ยงสตัวป่์า

เขาสน จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 2,463,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวั 

ทะเบยีนราชพสัดุ รบ 4455 สถานีเพาะเลี้ยงสตัวป่์าเขาสน จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 88,500                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,898,200                    

รายการระดบัที1่: ขยายเขตติดต ัง้หมอ้แปลงไฟฟ้า คลนิิกสตัวป่์าในพื้นที่เขต

หา้มลา่สตัวป่์าเขาประทบัชา้ง จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 1,223,900                    
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รายการระดบัที1่: ระบบพลงังานไฟฟ้าแสงอาทติย ์จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัราชบุรี กโิลเมตร 294 1,511,200                    

รายการระดบัที1่: คอกสตัวร์ ัว้ตาขา่ย 1,000 เมตร จงัหวดัราชบุรี คอก 3 2,663,100                    

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 2,920,000                 

งบลงทนุ 2,920,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,920,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,920,000                    

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั กลา้ 20000 58,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัราชบุรี ไร่ 1335 1,361,700                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมพ้ะยูง เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัราชบุรี ไร่ 100 47,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมก้ฤษณา เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัราชบุรี ไร่ 100 47,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัราชบุรี ไร่ 2870 1,406,300                    

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1,216,400                 

งบลงทนุ 1,216,400                 

ครุภณัฑ์ 1,216,400                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,216,400                    

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

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 2 46,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 6 18,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 12 94,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 10 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) เครื่อง 20 154,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 3 18,600                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดัราชบุรี ชดุ 28 106,400                      

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

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

กรมป่าไม ้ 14,318,800                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 577,300                   

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 577,300                   

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 577,300                   

งบลงทนุ 577,300                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 577,300                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 577,300                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ของป่า จงัหวดัราชบุรี กลา้ 35000 266,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัราชบุรี กโิลเมตร 6 30,800                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแหลง่ผลติเมลด็พนัธุไ์มป่้าอายเุกนิ 10 ปี จงัหวดั ไร่ 280 165,200                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัราชบุรี ไร่ 100 49,000                        
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รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัราชบุรี ไร่ 65 66,300                        

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 5,705,400                 

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 5,705,400                 

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 3,047,200                 

งบลงทนุ 3,047,200                 

ครุภณัฑ์ 2,338,800                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 829,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

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

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 108,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 40

 วตัต ์จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ์25 

วตัต ์จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 24,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 2 50,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,351,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าชดุปฏบิตัิการป่าไม ้จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 1,351,800                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 708,400                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 708,400                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการของหน่วยป้องกนัรกัษาป่า แห่ง 1 708,400                      

อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตอิยา่งมส่ีวนร่วม 100,000                   

งบอดุหนุน 100,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัราชบุรี หมู่บา้น 2 100,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 2,436,000                 

งบลงทนุ 460,000                   

ครุภณัฑ์ 25,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 435,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 435,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัราชบุรี กลา้ 150000 435,000                      

งบอดุหนุน 1,160,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,160,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 1 จงัหวดัราชบุรี ไร่ 500 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี ไร่ 300 210,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน จงัหวดั หมู่บา้น 3 210,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 3 จงัหวดัราชบุรี ไร่ 300 240,000                      

งบรายจ่ายอื่น 816,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัราชบุรี หมู่บา้น 30 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัราชบุรี หมู่บา้น 18 216,000                      

ปรบัปรุง เครื่องมอื และกลไก ในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 122,200                   

งบลงทนุ 122,200                   

ครุภณัฑ์ 122,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 122,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดัราชบุรี ชดุ 4 15,200                        

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

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 2,179,800                 

โครงการพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละแกไ้ขปญัหาสิ่งแวดลอ้ม 2,179,800                 

ป้องกนัรกัษาทรพัยากรป่าไมภ้าคกลาง 477,200                   

งบด าเนินงาน 377,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 377,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 330,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 46,800                        

งบอดุหนุน 100,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดั หมู่บา้น 2 100,000                      

ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคกลาง 941,000                   

งบด าเนินงาน 253,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 253,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 169,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 54,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 30,500                        

งบลงทนุ 362,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 362,500                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 362,500                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัราชบุรี กลา้ 125000 362,500                      

งบอดุหนุน 325,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 325,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัราชบุรี หมู่บา้น 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมโ้ตเร็วแก่เกษตรกร ปี

ที่ 1 จงัหวดัราชบุรี ไร่ 150 225,000                      

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคกลาง 761,600                   

งบด าเนินงาน 51,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 51,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 36,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 11,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 2,000                         

งบลงทนุ 400,000                   
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 400,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าเสน้ทางศึกษาธรรมชาติ จงัหวดัราชบุรี กโิลเมตร 1 400,000                      

งบอดุหนุน 310,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 210,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน จงัหวดั หมู่บา้น 3 210,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า เครือขา่ย 2 100,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 5,856,300                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 5,856,300                 

บริหารจดัการงานป่าไม ้ 2,487,000                 

งบลงทนุ 2,487,000                 

ครุภณัฑ์ 2,487,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,487,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab) จงัหวดัราชบุรี คนั 3 2,487,000                    

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 3,369,300                 

งบลงทนุ 3,369,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,369,300                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,369,300                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัราชบุรี กลา้ 555000 1,609,500                    

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัราชบุรี กลา้ 105000 798,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมด้ว้ยถาดระบบรากลอย จงัหวดัราชบุรี กลา้ 200000 400,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัราชบุรี กโิลเมตร 5 25,700                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัราชบุรี ไร่ 480 235,200                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัราชบุรี ไร่ 295 300,900                      

กระทรวงพลงังาน 672,100                   

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 672,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 672,100                   

พลงังานทดแทนทีผ่ลติได ้ 672,100                   

ส่งเสริม เผยแพร่และถา่ยทอดเทคโนโลยดีา้นพลงังานทดแทน 345,000                   

งบลงทนุ 345,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 345,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 345,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารโรงงาน  ศูนยบ์ริการวชิาการที่ 2 

(จงัหวดัราชบุร)ี ต าบลหนิกอง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 345,000                      

ผลติและบ ารุงรกัษาพลงังานทดแทน 327,100                   

งบลงทนุ 327,100                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 327,100                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 327,100                      
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี เขตรกัษาพนัธุ์

สตัวป่์าแม่น า้ภาช ี(หน่วยพทิกัษป่์าหนองยาว) ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง แห่ง 1 327,100                      

กระทรวงมหาดไทย 341,280,000               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 88,202,700                

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 87,124,700                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 87,124,700                

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 83,124,700                

งบลงทนุ 83,124,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 83,124,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 81,824,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งศาลากลางจงัหวดัราชบุรี  ต าบลหนา้เมอืง 

อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 81,824,700                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดั

ราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 1,300,000                    

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 4,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 4,000,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     
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งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 7,091,000                 

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 686,000                   

การรกัษาความม ัน่คงภายใน 686,000                   

การด าเนินการดา้นการสื่อสาร 686,000                   

งบลงทนุ 686,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 686,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 686,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งร ัว้สถานีควบคุมปลายทาง (RSC) จอมบงึ 

ศูนยส์ือ่สารการการปกครอง เขต 11 อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 686,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 6,405,000                 

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 6,405,000                 

การบริหารงานอ าเภอ 6,405,000                 

งบลงทนุ 6,405,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ที่ท  า

การปกครองจงัหวดัราชบุรี คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,117,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,321,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 937,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้และป้ายที่วา่การอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 137,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 62,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัปลดัจงัหวดั ที่ท  าการปกครองจงัหวดั แห่ง 1 85,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งกลุม่งานการเงนิและบญัช ีที่ท  าการปกครอง

จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 254,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอวดัเพลง จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 496,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอวดัเพลง จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 495,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกัทะเบยีนอ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 84,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศาลาประชาคมอ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 488,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 796,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 496,000                      

กรมการพฒันาชมุชน 1,626,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 1,626,700                 

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 1,626,700                 

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 1,626,700                 

งบลงทนุ 1,626,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,626,700                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,626,700                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัราชบุรี  ต าบลหนา้

เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 1,626,700                    

กรมทีด่นิ 3,222,700                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 3,222,700                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 3,222,700                 

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 2,054,300                 

งบลงทนุ 2,054,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,054,300                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,054,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลหนา้

เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 636,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่พกัประชาชนพรอ้มส่วนประกอบ   ต าบล

ดอนทราย อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 857,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลป่าหวาย

 อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 560,500                      

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 1,168,400                 

งบลงทนุ 1,168,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,168,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 388,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   

ต าบลบา้นเลอืก อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 49,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   

ต าบลป่าหวาย อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 338,900                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 780,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลบา้นเลอืก อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 780,000                      

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 1,107,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,107,000                 

โครงการบริหารจดัการน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 1,107,000                 

การบริหารจดัการทรพัยากรน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 1,107,000                 

งบลงทนุ 1,107,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,107,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 1,107,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้บา้นนาขนุแสน หมู่ที่ 4 ต าบลสวนผึ้ง

 อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี  (ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 29,800 ลูกบาศก์ แห่ง 1 1,107,000                    

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 136,136,700              

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 34,254,500                

โครงการทีด่นิทีไ่ดร้บัการจดัรูปเพือ่พฒันา 1,947,800                 

พฒันาพื้นทีด่ว้ยวธิกีารจดัรูปทีด่นิ 1,947,800                 

งบลงทนุ 1,947,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,947,800                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,947,800                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัรูปที่ดนิเพือ่พฒันาพื้นที่จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 1,947,800                    

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 32,306,700                

วางและจดัท าผงัเมอืง 18,538,400                
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งบรายจ่ายอื่น 18,538,400                

รายการระดบัที1่: การศึกษาและออกแบบวางผงัพื้นที่เฉพาะชมุชนเมอืงเก่า

ราชบุรี อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ผงั 1 9,269,200                    

รายการระดบัที1่: การศึกษาและออกแบบวางผงัพื้นที่เฉพาะชมุชนบา้นโป่ง 

อ าเภอบา้นโป่งจงัหวดัราชบุรี ผงั 1 9,269,200                    

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 13,768,300                

งบรายจ่ายอื่น 13,768,300                

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงแผนที่ และจดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคาร

ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 13,768,300                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 101,882,200              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 101,882,200              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 101,882,200              

งบลงทนุ 101,882,200              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 101,882,200                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 101,882,200                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้แม่กลอง บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 1 

ต าบลคลองตาคต อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ความยาว 325 เมตร แห่ง 1 15,800,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้แม่กลอง บริเวณวดัท่าผา และ

อาคารศูนยก์ารประชมุอ าเภอบา้นโป่ง หมู่ที่ 1 ต าบลท่าผา อ าเภอบา้นโป่ง 

จงัหวดัราชบุรี ความยาว 215 เมตร แห่ง 1 9,274,900                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้แม่กลอง พรอ้มปรบัปรุงภูมิ

ทศัน ์บริเวณวดับา้นกลว้ย ต าบลท่าราบ อ าเภอเมอืง จงัหวดัราชบุรี ความ แห่ง 1 13,547,500                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้แม่กลอง หมู่ที่ 1 ต าบลนคร

ชมุน ์อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ความยาว 384 เมตร แห่ง 1 12,259,800                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้แม่กลอง เริ่มจากสะพานท่าเสา

ถงึหลงัโรงงานราชาชูรส หมู่ที่ 16 ต าบลท่าผา อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี

 ความยาว 1,525 เมตร แห่ง 1 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้แม่กลอง บริเวณ หมู่ที่ 2, หมู่ที่

 3, หมู่ที่ 4 บา้นหวัหนิ ต าบลนครชมุน ์อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ความ แห่ง 1 16,000,000                   

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 103,893,200              

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

ทอ้งถิน่จงัหวดัราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ตู ้ 10 43,000                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ตู ้ 10 55,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

ราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ตวั 20 34,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี ชดุ 10 29,000                        
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รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี 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

จงัหวดัราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 10 220,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัราชบุรี 

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัราชบุรี ต าบล

หนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 10 90,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง ชดุ 20 76,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี เครื่อง 20 116,000                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 103,010,200              

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 18,510,500                

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 18,510,500                

งบอดุหนุน 18,510,500                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,510,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 18,510,500                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 6 บา้นศาลไตเ้ซีย่ ต าบลขนุพทิกัษ ์ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้  องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนุพทิกัษ ์อ าเภอด าเนินสะดวก แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

(หอถงัสูง) หมู่ที่ 1 บา้นโคกหลวง ต าบลแพงพวย องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลแพงพวย อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 3,132,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 1 บา้นเขาแจง ต าบลเขาขลงุ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขลงุ 

อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 1,170,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 3 บา้นเจริญธรรม ต าบลเขาขลงุ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขลงุ

 อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 1,170,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล (หอถงัเหลก็

ทรงแชมเปญ พรอ้มถงัเหลก็กรองสนิม) หมู่ที่ 12 บา้นในคุง้ ต าบลคุง้

พยอม องคก์ารบริหารส่วนต าบลคุง้พยอม อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 727,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 4 บา้นพเุกตุ ต าบลหว้ยยางโทน  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ย

ยางโทน อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 3,372,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 1 และ 6 บา้นคลองมะม่วง ต าบลหนองกลางนา องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหนองกลางนา อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 772,000                      
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 11 บา้นเขากลิ้ง ต าบลท่าเคย ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

เทศบาลต าบลบา้นชฎัป่าหวาย อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดกลาง หมู่ที่ 10 บา้นหนองหนิ ต าบลท่าเคย องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลท่าเคย อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 727,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

หมู่ที่ 12 บา้นโป่งเกง้ ต าบลท่าเคย องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าเคย 

อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 847,000                      

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 2,333,200                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 2,333,200                 

งบอดุหนุน 2,333,200                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,333,200                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 2,333,200                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นโป่งกระทงิลา่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นคา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นล าพระ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นคา อ าเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแกม้

อน้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแกม้อน้ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองกระทุ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ด่านทบั

ตะโก เทศบาลต าบลด่านทบัตะโก อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองชะนาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบงึ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลรางบวั (โรงเรียนวดัรางบวั) องคก์ารบริหารส่วนต าบล

รางบวั อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แสงส่อง

หลา้2 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนคลงั อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ประสาท

สทิธิ์ เทศบาลต าบลศรีดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดัชาวเหนือ เทศบาลต าบลบา้นไร่ อ าเภอด าเนินสะดวกจงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบวังาม เทศบาลต าบลบวังาม อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัท่าเรือ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแพงพวย อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัอมร

ญาติสมาคม องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่านดั อ าเภอด าเนินสะดวก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัแกว้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวดัแกว้ อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหวั

โพ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัโพ อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับาง

แพใต ้เทศบาลต าบลบางแพ อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลโพหกั (วดัใหญ่โพหกั) เทศบาลต าบลโพหกั อ าเภอบางแพ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลคุง้

พยอม องคก์ารบริหารส่วนต าบลคุง้พยอม อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดับา้นฆอ้งนอ้ย เทศบาลเมอืงท่าผา อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลกรบัใหญ่ เทศบาลต าบลกรบัใหญ่ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

เขาขลงุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขลงุ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองน า้ขาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนกระเบื้อง อ าเภอบา้นโป่ง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหุบ

กระทงิ เทศบาลต าบลเบกิไพร อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

รตันาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากแรต อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ลาดบวั

ขาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดบวัขาว อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองกบ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกบ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เฉลมิพระ

เกยีรติ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลกระจบั เทศบาลต าบลกระจบั อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองออ้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองออ้ อ าเภอบา้น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหว้ยกระบอก เทศบาลต าบลหว้ยกระบอก อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงบา้นโป่ง เทศบาลเมอืงบา้นโป่ง อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไร่กงส ี

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัมะนาว อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดัป่าไก่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าไก่ อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นไพรสะเดา องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนทราย อ าเภอปากท่อ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหว้ยยางโทน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยยางโทน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลอ่างหนิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่างหนิ อ าเภอปากท่อ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

หนองไผ่ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลปากท่อ เทศบาลต าบลปากท่อ อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นเขาชา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอปากท่อ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลยางหกั องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางหกั อ าเภอปากท่อ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเขาขวาง เทศบาลต าบลเขาขวาง อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลดอนกระเบื้อง องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนกระเบื้อง 

อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

น า้ตก องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางโตนด อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบา้นสงิห ์เทศบาลต าบลบา้นสงิห ์อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัแกว้

ฟ้า องคก์ารบริหารส่วนต าบลธรรมเสน อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโบสถ ์

เทศบาลต าบลบา้นเลอืก อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเจด็เสมยีน (บา้นอิม่อุ่น) เทศบาลต าบลเจด็เสมยีน อ าเภอโพธาราม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลดอนทราย เทศบาลต าบลดอนทราย อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าชมุพล องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าชมุพล อ าเภอโพ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงโพธาราม เทศบาลเมอืงโพธาราม อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดัหนองมะค่า องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาชะงุม้ อ าเภอโพธาราม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองโพ เทศบาลต าบลหนองโพ อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองโพ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองโพ อ าเภอโพ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนิกอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิกอง อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

อนุบาลเมอืง เทศบาลต าบลหว้ยชนิสหี ์อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดัหว้ยตะแคง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะพลบัพลา อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดัแคทราย องคก์ารบริหารส่วนต าบลคูบวั อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลน า้พ ุองคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้พ ุอ าเภอเมอืงราชบุรี ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

กลว้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าราบ อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชมุชนวดั

มหาธาตุสมานา เทศบาลเมอืงราชบุรี อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเขางู เทศบาลต าบลเขางู อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลดอนแร่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแร่ อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลดอนตะโก องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนตะโก อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลพกิลุทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลพกิลุทอง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหว้ยไผ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยไผ่ อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหลมุดนิ เทศบาลต าบลหลมุดนิ อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดัหว้ยหมู องคก์ารบริหารส่วนต าบลเจดยีห์กั อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นไร่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบาง

นางสูญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวดัเพลง อ าเภอวดัเพลง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเกาะศาลพระ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะศาลพระ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหว้ย

ผาก องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลสวนผึ้ง เทศบาลต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ตะโกลา่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

ธรรมศาสตร-์จฬุา 2 (บา้นทุ่งแหลม) องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าหวาย ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบา้นชฎัป่าหวาย เทศบาลต าบลบา้นชฎัป่าหวาย อ าเภอสวนผึ้ง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลดอนกรวย องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนกรวย อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 82,166,500                

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นสงัคม 1,534,500                 

งบอดุหนุน 1,534,500                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 575,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง คนั 1 575,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 575,000                      

รายการระดบัที3่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอก

สูบไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 

กโิลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบธรรมดา สถานีอนามยับา้นโกรกสงิขร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านทบัตะโก อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี คนั 1 575,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 623,500                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง เครื่อง 1 623,500                      

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เครื่อง 1 623,500                      

รายการระดบัที3่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนอตัโนมตัิ 

สถานีอนามยับา้นฆอ้ง เทศบาลต าบลบา้นฆอ้ง อ าเภอโพธาราม เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องกรอฟนัเคลือ่นที่ 5 ช่อง พรอ้มเครื่องฉายแสง

วสัดุอดุฟนั โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเก่า เทศบาลต าบล

บา้นฆอ้ง อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 145,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องช ัง่น า้หนกัแบบดจิติอลพรอ้มที่วดัส่วนสูง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเก่า เทศบาลต าบลบา้นฆอ้ง 

อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องปัน่ฮมีาโตคริต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นเก่า เทศบาลต าบลบา้นฆอ้ง อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 80,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องกระตุน้หวัใจไฟฟ้าอตัโนมตั(AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเก่า เทศบาลต าบลบา้นฆอ้ง เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องวดัความดนัโลหติอตัโนมตัิพรอ้มภาควดั

ออกซเิจนในเลอืด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเก่า เทศบาล

ต าบลบา้นฆอ้ง อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที3่: รถเขน็ฉีดยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

เก่า เทศบาลต าบลบา้นฆอ้ง อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี คนั 1 8,500                         

รายการระดบัที3่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อ ขนาด 40 ลติร โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลหลมุดนิ เทศบาลต าบลหลมุดนิ อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 100,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 236,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง เครื่อง 4 236,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เครื่อง 4 236,000                      
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รายการระดบัที3่: เครื่องพ่นหมอกควนั โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหลมุดนิ เทศบาลต าบลหลมุดนิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 4 236,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงสถานีอนามยัที่ถา่ย

โอนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที3่: ติดต ัง้ประตูบานเลือ่นอตัโนมตัิ โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นเก่า เทศบาลต าบลบา้นฆอ้ง อ าเภอโพธาราม จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 80,340,000                

งบอดุหนุน 80,340,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 80,340,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 80,340,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนผวิจราจรลาดยางแอสฟลัทต์ิ

กคอนกรีต สายบา้นจอมบงึ - บา้นหนองนกกระเรียน ต าบลรางบวั มี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 24,500 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัราชบุรี สาย 1 9,605,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รบ.ถ59-015 สายเลยีบคลองฝัง่ตะวนัออก หมู่ที่ 7 บา้นป่าหลวง ต าบล

ดอนคา กวา้ง 4 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้ง

ละ 0.50 เมตร พรอ้มวางท่อคอนกรีตเสริมเหลก็ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลดอนคา อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี สาย 1 1,009,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต บา้นฝัง่เกาะลา่ง - 

บา้นวดัตาลปากลดั หมู่ที่ 2 บา้นฝัง่เกาะลา่งเชือ่มต่อ หมู่ที่ 11 บา้นวดั

ตาลปากลดั ต าบลคุง้พยอม กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,102 เมตร หนา 0.05 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคุง้พยอม อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี สาย 1 6,131,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ รบ.ถ.72-003 สายบา้นเตาอฐิ หมู่ที่ 2 เชือ่มต่อบา้น

วงักะทะ หมู่ที่ 1 ต าบลธรรมเสน กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 

0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลธรรมเสน อ าเภอโพธาราม จงัหวดั สาย 1 5,621,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ รบ.ถ.40-018 สายหว้ยตะแคง - บา้นทุ่ง - หว้ยจ าปา หมู่ที่ 

6,7,12 ต าบลเกาะพลบัพลา จ านวน 3 ช่วง หรือมพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 

13,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะพลบัพลา อ าเภอเมอืง สาย 1 4,590,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ รบ.ถ.40-002 สายเขาสวนหลวง - ทุ่งพทิาบ หมู่ที่ 

10,11 ต าบลเกาะพลบัพลา กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,392 เมตร หนา 0.05 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะพลบัพลา อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั สาย 1 2,609,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายเลยีบคลอง

ชลประทาน ไป ต าบลบา้นไร่ หมู่ที่ 1 บา้นตากแดด ต าบลคูบวั กวา้ง 6 

เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคูบวั 

อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี สาย 1 5,388,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต แยกทางหลวง

หมายเลข รบ.3003 บางป่า - ตน้กระทุ่ม - ไผ่ลอ้ม หมู่ที่ 4,10,11,12 

ต าบลบางป่า กวา้ง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

บางป่า อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี สาย 1 9,760,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางผวิเรียบ CAPE SEAL 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ รบ.4036 สายบา้นท่ามะขาม - บา้นหว้ยม่วง หมู่ที่ 

3 ต าบลตะนาวศรี กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี สาย 1 2,898,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สาย

บา้นหมู่ไทย หมู่ที่ 2 ต าบลสีห่มืน่ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 

0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสีห่มืน่ อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดั สาย 1 4,621,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายดง

สะแก หมู่ที่ 6 เชือ่มต่อหมู่ที่ 1 บา้นธรรมเสน ต าบลธรรมเสน กวา้ง 3 

เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลธรรม สาย 1 814,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิ

กคอนกรีต บริเวณถนนพงสวาย - บางป่า (ช่วงหนา้วดัโพธิ์ถงึสะพาน

คลองบางป่า) หมู่ที่ 4,5,6 ต าบลพงสวาย กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร

 หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร เทศบาลต าบลหลกัเมอืง สาย 1 9,605,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้นนา

ชะลอ หมู่ที่ 7 เชือ่ม หมู่ที่ 9 ต าบลคุง้กระถนิ กวา้ง 4 เมตร ยาว 295 

เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคุง้กระถนิ อ าเภอเมอืง สาย 1 518,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้นฟาก

หว้ย - บา้นท่าชา้ง - บา้นโพธิ์ ไปทางต าบลอ่างทอง หมู่ที่ 9,10,11 ต าบล

คูบวั มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 13,800 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคู

บวั อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี สาย 1 5,690,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

(หนา้วดับา้นไร่อู่เรือ) หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นไร่ กวา้ง 5.50 เมตร ยาว 250 

เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ อ าเภอเมอืง สาย 1 930,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ รบ.2076 บา้นบ่อเจก๊ - สระสีม่มุ หมู่ที่ 

6,13,14,16 ต าบลหนองปลาหมอ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,440 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 14,640 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี สาย 1 9,110,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สาย

ด าเนินสะดวก - วดัอบุลวรรณารามตลาดหลกั หมู่ที่ 3,4 ต าบลศรีสุ

ราษฎร ์กวา้ง 8 เมตร ยาว 366 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลศรี

ดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี สาย 1 1,441,000                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 292,000                   

งบอดุหนุน 292,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 292,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 292,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นทา้ยเมอืง 

ต าบลพงสวาย เทศบาลต าบลหลกัเมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 292,000                      

กระทรวงยตุธิรรม 2,254,900                 

กรมคุมประพฤติ 640,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 640,000                   

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 640,000                   

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 640,000                   

งบลงทนุ 640,000                   

ครุภณัฑ์ 30,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 30,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ศูนยว์วิฒัน์

พลเมอืง พล. พฒันา 1    ต าบลดอนตะโก อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 2 30,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 610,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 152,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัราชบุรี  

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 152,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 458,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารโรงนอน 1 ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง พล.พฒันา

 1   ต าบลดอนตะโก อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 229,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารโรงนอน 2 ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง พล. 

พฒันา 1  ต าบลดอนตะโก อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 229,000                      

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 837,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 837,200                   

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 109,800                   

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 109,800                   

งบลงทนุ 109,800                   

ครุภณัฑ์ 109,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 24,400                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็   4 ลิ้นชกั สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัราชบุรี  ต าบลหนิกอง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัราชบุรี  ต าบลหนิกอง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ตู ้ 2 8,600                         

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 27,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง  สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัราชบุรี  ต าบลหนิกอง อ าเภอเมอืง

ราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบตัง้พื้น  สถานพนิิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัราชบุรี  ต าบลหนิกอง อ าเภอเมอืงราชบุรี เครื่อง 1 7,900                         

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 57,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  ขนาด 5 กโิลวตัต ์สถานพนิิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัราชบุรี  ต าบลหนิกอง อ าเภอเมอืงราชบุรี เครื่อง 1 57,500                        

เดก็และเยาวชนไดร้บัการพฒันาพฤตนิิสยั 727,400                   

พฒันาพฤตนิิสยัเดก็และเยาวชนในศูนยฝึ์กและอบรมโดยการจดัการศึกษาสายสามญั 727,400                   

งบลงทนุ 727,400                   

ครุภณัฑ์ 727,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 647,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊โรงอาหาร ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 

จงัหวดัราชบุรี  ต าบลหนิกอง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ตวั 20 360,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปิงปอง ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 

จงัหวดัราชบุรี  ต าบลหนิกอง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 17,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร  ศูนยฝึ์ก

และอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จงัหวดัราชบุรี  ต าบลหนิกอง อ าเภอเมอืง

ราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ใบ 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

เขต 2 จงัหวดัราชบุรี  ต าบลหนิกอง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ตู ้ 30 240,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 66,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร  ขนาด 45 คิวบกิฟตุ ศูนยฝึ์กและอบรมเด็ก

และเยาวชนเขต 2 จงัหวดัราชบุรี  ต าบลหนิกอง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั ตู ้ 1 66,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 14,400                        

รายการระดบัที1่: แผ่นรองเคลือ่นยา้ยผูป่้วย ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 2 จงัหวดัราชบุรี  ต าบลหนิกอง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี แผ่น 1 7,500                         

รายการระดบัที1่: รถเขน็ ชนิดนัง่  ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 

จงัหวดัราชบุรี  ต าบลหนิกอง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี คนั 1 6,900                         

กรมราชทณัฑ์ 777,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 9,500                      

ผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจนไ์ดร้บัการควบคุม ดูแล 9,500                      

ควบคุมผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจน์ 9,500                      

งบลงทนุ 9,500                      

ครุภณัฑ์ 9,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ สถานตรวจพสูิจน ์สงักดั

เรือนจ ากลางราชบุรี  ต าบลน า้พ ุอ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 9,500                         

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 768,200                   

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 768,200                   

ควบคุมผูต้อ้งขงั 768,200                   

งบลงทนุ 768,200                   

ครุภณัฑ์ 768,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีเรือนจ ากลางราชบุรี  ต าบลน า้พ ุอ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 648,200                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด เรือนจ ากลางราชบุรี  

ต าบลน า้พ ุอ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 648,200                      

กระทรวงแรงงาน 14,790,500                

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 39,300                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 39,300                     

ยทุธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ และระบบการบริหารจดัการแรงงาน 39,300                     

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 39,300                     

งบลงทนุ 39,300                     

ครุภณัฑ์ 39,300                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 39,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 * 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบั

เครื่องคอมพวิเตอร ์แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM)

 ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย และชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มี

ลขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานแรงงานจงัหวดัราชบุรี  ต าบลหนา้ ชดุ 1 36,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า   ขนาด 800 VA ส านกังานแรงงาน

จงัหวดัราชบุรี  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 2,500                         

กรมการจดัหางาน 774,800                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 320,400                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 195,000                   
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การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 125,400                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 19,400                     

งบด าเนินงาน 19,400                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,400                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,500                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 5,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,900                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 25,900                     

ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 25,900                     

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 25,900                     

งบลงทนุ 25,900                     

ครุภณัฑ์ 25,900                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 25,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี ศูนยบ์ริหารขอ้มูล

ตลาดแรงงานภาคตะวนัตก  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 25,900                        

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 428,500                   

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 56,600                     

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         
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รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 371,900                   

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                         

1 อ าเภอ 1 ภูมปิญัญา 358,400                   

งบด าเนินงาน 358,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 355,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 352,200                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 352,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,200                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,000                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 12,299,400                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 12,299,400                

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 12,299,400                

พฒันาระบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน 12,299,400                

งบลงทนุ 12,299,400                

ครุภณัฑ์ 12,299,400                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 12,299,400                   

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกจ าลองการควบคุมระบบ Process Automation 

ข ัน้สูง  ต าบลเจดยีห์กั อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการควบคุม Servo motor และ Stepper 

motor  ต าบลเจดยีห์กั อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการปรบัต ัง้และการบ ารุงในระบบ

เครื่องจกัรกลพื้นฐาน  ต าบลเจดยีห์กั อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 2,870,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกระบบการผลติแบบอตัโนมตัิข ัน้พื้นฐาน (อบรมนอก

สถานที)่  ต าบลเจดยีห์กั อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: สถานีการผลติชิ้นงานอตัโนมตัิและประกอบชิ้นงาน

อตัโนมตัิ  ต าบลเจดยีห์กั อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 2,729,400                    

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 1,677,000                 
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แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,677,000                 

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 1,677,000                 

ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความรูต้ามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 1,662,000                 

งบลงทนุ 1,662,000                 

ครุภณัฑ์ 1,662,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,662,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ของ

 ศูนยค์วามปลอดภยัแรงงานเขต 7 (ราชบุร)ี  ต าบลดอนตะโก อ าเภอเมอืง คนั 1 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครอง

แรงงานจงัหวดัราชบุรี  ต าบลเจดยีห์กั อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี คนั 1 814,000                      

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 15,000                     

งบลงทนุ 15,000                     

ครุภณัฑ์ 15,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัม๊น า้ ของ ศูนยค์วามปลอดภยัแรงงานเขต 7 

(ราชบุร)ี  ต าบลดอนตะโก อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 15,000                        

กระทรวงวฒันธรรม 16,517,200                

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 229,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 229,400                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 229,400                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 170,000                   

งบลงทนุ 170,000                   

ครุภณัฑ์ 170,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 160,600                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัราชบุรี  ต าบล

หนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ตวั 23 52,900                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัราชบุรี 

 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊วางคอมพวิเตอร ์ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัราชบุรี  

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ตวั 3 14,700                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็  แบบ 2 บาน  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัราชบุรี 

 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ตู ้ 14 77,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ราชบุรี  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ตู ้ 1 9,400                         

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 59,400                     
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งบลงทนุ 59,400                     

ครุภณัฑ์ 59,400                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 59,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอรแ์ละเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัราชบุรี  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 3 59,400                        

กรมศิลปากร 16,287,800                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 15,695,000                

โครงการพฒันาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรม 15,695,000                

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วและแหลง่เรียนรูท้างศิลปวฒันธรรมเพือ่เชื่อมโยงการทอ่งเทีย่ว

พื้นทีร่ะดบัภาคกลาง 15,695,000                

งบลงทนุ 15,695,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,695,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 15,695,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาโบราณสถานวดัเทพอาวาส ต าบลหนา้

เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 15,695,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 592,800                   

มรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาตไิดร้บัการอนุรกัษ์ 582,600                   

ส ารวจ ขึ้นทะเบยีน บูรณะ ซอ่มแซม ดูแลรกัษา โบราณสถาน โบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุ

และเอกสารจดหมายเหตุ 582,600                   

งบลงทนุ 582,600                   

ครุภณัฑ์ 62,600                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 19,600                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกัศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ต าบล

หนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ตู ้ 2 8,600                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน ส านกัศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง

 อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ตู ้ 2 11,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ ส านกัศิลปากรที่ 1 ราชบุรี  

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 13,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 30,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่

 16 ลา้นพกิเซล พรอ้มเลนส ์ส านกัศิลปากรที่ 1 ราชบุรี  ต าบลหนา้เมอืง 

อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ตวั 1 30,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 520,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 520,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ส  านกั

ศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี แห่ง 14 520,000                      

แหลง่เรียนรู ้และแหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา 10,200                     

จดักจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้และปรบัปรุงแหลง่เรียนรูแ้ละแหลง่ศิลปวฒันธรรม 10,200                     

งบลงทนุ 10,200                     

ครุภณัฑ์ 10,200                        
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ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 10,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัแต่งพุ่มไม ้ ขนาด 22 น้ิว พพิธิภณัฑสถาน

แห่งชาติ ราชบุรี  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 10,200                        

กระทรวงศึกษาธิการ 1,982,553,974            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 656,113,900              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 1,046,100                 

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 1,046,100                 

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 1,046,100                 

งบรายจ่ายอื่น 1,046,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 1,046,100                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 83,766,800                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 83,766,800                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 26,902,600                

งบอดุหนุน 26,902,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 26,902,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 16,798,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 10,104,000                   

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 56,864,200                

งบอดุหนุน 56,864,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 56,864,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 37,308,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 19,556,000                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 480,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 480,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 480,000                   

งบรายจ่ายอื่น 480,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 480,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 563,033,400              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 563,033,400              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 15,904,300                

งบอดุหนุน 15,904,300                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 15,904,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 2,587,900                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 2,681,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 10,635,300                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 547,129,100              

งบอดุหนุน 547,129,100              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 547,129,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 469,540,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 25,707,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 14,768,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 14,217,300                   

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 22,895,100                   
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แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 7,787,600                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 4,466,400                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 4,466,400                 

งบลงทนุ 4,466,400                 

ครุภณัฑ์ 2,141,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,506,000                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานเหลก็ 4 ฟตุ พรอ้มกระจก ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค 4 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ตวั 10 50,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน หนงัแท ้ ส านกังานศึกษาธกิารภาค 4 

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดัราชบุรี ตวั 10 39,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ส าหรบัผูบ้ริหารพรอ้มกระจก ขนาด 

180x85x76 ซม. ส านกังานศึกษาธกิารภาค 4 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง ตวั 1 21,900                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  าหรบัผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารภาค 4 ต าบล

หนา้เมอืง ตวั 1 8,900                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารภาค 4{{LF}}ต าบลหนา้

เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 17,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานศึกษาธกิารภาค 4 ต าบลหนา้

เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ตู ้ 10 55,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั  ส านกังานศึกษาธกิารภาค 4 ต าบลหนา้

เมอืง ตู ้ 5 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุต่อโคง้  ส านกังานศึกษาธกิารภาค 4 ต าบลหนา้

เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ตวั 1 72,600                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ประชมุ หนงัด า ส านกังนศึกษาธกิารภาค 4 ต าบลหนา้

เมอืง ตวั 30 99,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ประธาน  ส านกังนศึกษาธกิารภาค 4{{LF}}ต าบลหนา้

เมอืง  อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ตวั 1 4,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิารภาค 4

 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 22,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี 

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี 

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี 

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี ต าบล

หนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี 

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี 

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 180,000                      



61 / 113

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03700000 จงัหวดัราชบรุี

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี ต าบล

หนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 26,000                        

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

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 4 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 26,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 609,200                      

รายการระดบัที1่: ชดุไมคห์อ้งประชมุ ขนาด 24 ตวั ส านกังานศึกษาธกิาร

ภาค 4 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 258,100                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารภาค 4 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารภาค 4 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 2 85,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารภาค 4 

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 2 46,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอ

เมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,325,200                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 812,800                      

รายการระดบัที1่: ต่อเติมโรงจอดรถ 2 ดา้น ขนาดยาว 40 เมตร และ ขนาด

ยาว 15 เมตร ส านกังานศึกษาธกิารภาค 4   ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง รายการ 1 812,800                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,512,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี   

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 691,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นอาคารเฉลมิพระเกยีรติฯ ช ัน้ 1 (ปูกระเบื้อง

เคลอืบ ขนาด 16*16 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารภาค 4   ต าบลหนา้เมอืง 

อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 321,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารดาดฟ้า ช ัน้ 7 จดัท าระบบกนัซมึดว้ยโพลยูี

รีเทน หรืออะคริลคิ จ านวน 3 ครัง้ ขนาด 454 ตารางเมตร ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค 4  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 500,000                      

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 932,300                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 932,300                   
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งบลงทนุ 932,300                   

ครุภณัฑ์ 932,300                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 932,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 28 448,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 28 106,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารภาค 4 ราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอ

เมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิารภาค 4

 ราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 10 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน  

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 4 ราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิารภาค 4

 ราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี 

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี เครื่อง 1 7,700                         

ผูไ้ดร้บัการส่งเสริม และพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 2,079,700                 

อดุหนุนส านกังานลูกเสอืแหง่ชาติ 2,079,700                 

งบอดุหนุน 2,079,700                 

ค่าวสัดุ 150,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาค่ายลูกเสอื ตวั 500 150,000                      

รายการระดบัที2่: เกา้อี้พลาสติก (แบบมพีนกัพงิ) แบบหนา ค่ายหลวง

บา้นไร่ ต าบลคลองตาคต อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ตวั 500 150,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น (ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลางไม่นอ้ยกวา่ 16 น้ิว) 

ค่ายหลวงบา้นไร่ ต าบลคลองตาคต อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 20,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 952,000                      
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รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ค่ายหลวงบา้นไร่ ต าบลคลองตาคต คนั 1 952,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 214,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบใชข้วด ค่ายหลวงบา้นไร่ ต าบล

คลองตาคต อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 10 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบนัง่ขบั ค่ายหลวงบา้นไร่ ต าบลคลอง

ตาคต อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 182,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 138,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงประจ าที่ ค่ายหลวงบา้นไร่ ต าบลคลองตาคต 

อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุล  าโพงพรอ้มไมคเ์หน็บ ค่ายหลวงบา้นไร่ ต าบลคลอง

ตาคต อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: สปอตไลท ์ขนาด 1500 วตัต ์พรอ้มขาต ัง้ ค่ายหลวงบา้น

ไร่ ต าบลคลองตาคต อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ชดุ 10 33,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 165,000                      

รายการระดบัที1่: เต็นทน์อน ขนาด 8 คนนอน ค่ายหลวงบา้นไร่    ต าบล

คลองตาคต อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี หลงั 30 165,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 440,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาค่ายลูกเสอื ฐาน 6 440,700                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฐานกจิกรรม ค่ายหลวงบา้นไร่ ต าบลคลอง

ตาคต อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ฐาน 6 440,700                      

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 110,000                   

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 110,000                   

งบลงทนุ 110,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 110,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 110,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมหอ้งสมดุประชาชน เฉลมิราชกมุารี 

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 110,000                      

นกัเรียนโรงเรียนเอกชนทีไ่ดร้บัการอดุหนุน 199,200                   

พฒันาบคุลากร/ผูเ้รียนและโรงเรียนเอกชน 199,200                   

งบอดุหนุน 199,200                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 199,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงโรงเรียนเอกชนการกศุล แห่ง 1 199,200                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลวดั

สนามชยั สุตกจิวทิยา ต าบลเจด็เสมยีน อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 199,200                      

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 848,456,074              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,308,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,308,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,308,154                 

งบด าเนินงาน 1,308,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,308,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,308,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 1,200,400                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,200,400                 
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การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,200,400                 

งบลงทนุ 1,200,400                 

ครุภณัฑ์ 1,200,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนบางแพ

ปฐมพทิยา ต าบลบางแพ อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนสวนผึ้ง

วทิยา ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 656,721,600              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 650,916,600              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 650,916,600              

งบอดุหนุน 650,916,600              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 650,916,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 114589 650,916,600                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 114589 93,726,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 114589 45,584,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 114589 47,943,200                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 114589 81,727,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 114589 381,934,800                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 5,805,000                 

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 5,785,000                 

งบลงทนุ 5,785,000                 

ครุภณัฑ์ 2,600,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัแคทราย(บุญประชาสรรค)์ ต าบลคูบวั อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัหว้ยหม(ูอมรธรรมรตัราษฎรบ์  ารุง) ต าบลเจดยีห์กั อ าเภอเมอืง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัน า้พ ุต าบลน า้พ ุอ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัโสดาประดษิฐาราม ต าบลเขาแรง้ อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดับางลี(่วุฒพินัธุว์ทิยา) ต าบลโคกหมอ้ อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัพกิลุทอง(แปลกประชาคาร) ต าบลพกิลุทอง อ าเภอเมอืงราชบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัพเนินพลู ต าบลบางป่า อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นดอนไผ่ ต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัตากแดด(รอดประชานุกูล) ต าบลดอนคา อ าเภอบางแพ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเขาถ า้ ต าบลดอนทราย อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเบกิไพร ต าบลเบกิไพร อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนธรรมศาสตร ์- จฬุา 2 ต าบลป่าหวาย อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนกรบัใหญ่วอ่งกศุลกจิพทิยาคม ต าบลกรบัใหญ่ อ าเภอบา้นโป่ง ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,185,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,185,000                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัแคทราย(บุญประชาสรรค)์ ต าบลคูบวั 

อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 351,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัโสดาประดษิฐาราม ต าบลเขาแรง้ อ าเภอ

เมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 344,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดับางลี(่วุฒพินัธุว์ทิยา) ต าบลโคกหมอ้ อ าเภอ

เมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัพกิลุทอง(แปลกประชาคาร) ต าบลพกิลุทอง

 อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 370,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัพเนินพลู ต าบลบางป่า อ าเภอเมอืงราชบุรี แห่ง 1 359,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นดอนไผ่ ต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนิน

สะดวก จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 68,000                        

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัตากแดด(รอดประชานุกูล) ต าบลดอนคา 

อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 256,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นเขาถ า้ ต าบลดอนทราย อ าเภอปากท่อ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นเบกิไพร ต าบลเบกิไพร อ าเภอจอมบงึ แห่ง 1 237,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนธรรมศาสตร ์- จฬุา 2 ต าบลป่าหวาย อ าเภอ

สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 400,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 20,000                     

งบลงทนุ 20,000                     

ครุภณัฑ์ 20,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัตากแดด(รอดประชานุกูล) ต าบลดอนคา อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 187,933,920              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,772,920                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,772,920                 

งบลงทนุ 1,772,920                 

ครุภณัฑ์ 1,772,920                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,772,920                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งแจง ต าบลแกม้อน้ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 21 31,080                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองปากชฎั ต าบลแกม้อน้ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

รางม่วง ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนฟกัทอง ต าบลขนุพทิกัษ ์อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โป่งเจด็ ต าบลบา้นคา อ าเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี ชดุ 26 38,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ช่องลาภ (โชคลาภประชาพฒันา) ต าบลหนองพนัจนัทร ์อ าเภอบา้นคา ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองโก ต าบลหนองพนัจนัทร ์อ าเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองววัด า ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เขาพระเอก ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ยางคู่ ต าบลยางหกั อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 21 31,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

โสดาประดษิฐาราม ต าบลเขาแรง้ อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

คุง้กระถนิ (ราษฎรส์ามคัคีอทุศิ) ต าบลคุง้น า้วน อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่ามะขาม ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนมหาราช7 ต าบลแกม้อน้ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัสูงเนินราษฎรบ ารุง ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองนกกะเรียน ต าบลรางบวั อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหลวง (คลงึวทิยาคม) ต าบลวงัเยน็ อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโป่งเจด็ ต าบลบา้นคา อ าเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนน า้ตกหว้ยสวนพลู ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองโก ต าบลหนองพนัจนัทร ์อ าเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองคา ต าบลบา้นม่วง อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัดอนทราย (ไชยประชาสรรค)์ ต าบลดอนทราย อ าเภอปากท่อ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นพคุาย ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นยางคู่ ต าบลยางหกั อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัราษฎรส์มานฉนัท ์ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอปากท่อ จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองลงักา ต าบลหว้ยยางโทน อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหนองกลางดง ต าบลช าแระ อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัขนอน ต าบลสรอ้ยฟ้า อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัใหม่ราษฎรบ์  ารุงเจริญธรรม ต าบลบา้นไร่ อ าเภอเมอืงราชบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัรางเสน่หน์ครจนัทร ์ต าบลท่าเคย อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนธรรมศาสตร-์จฬุา 2 ต าบลป่าหวาย อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นทุ่งศาลา ต าบลป่าหวาย อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัยอดสุวรรณคีรี ต าบลหนองพนัจนัทร ์อ าเภอบา้นคา ชดุ 1 135,000                      

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 137,976,300              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 104,083,300              

งบลงทนุ 104,083,300              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 104,083,300                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,044,300                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนวดัไผ่สามเกาะ 

(ปญัญาประชาสามคัค)ี ต าบลเขาขลงุ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนวดับวังาม ต าบลบวังาม อ าเภอ

ด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนวดับา้นใหม่ 

ต าบลวดัแกว้ อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนวดัหนองกบ 

(ขนุทองประชานุเคราะห)์ ต าบลหนองกบ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นโป่งยอ 

(จ าเริญ โฆสติกลุ) ต าบลเขาขลงุ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนชมุชนวดัประสาทสทิธิ์ ต าบล

ประสาทสทิธิ์ อ  าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนวดัโพธิ์รตันาราม

 ต าบลปากแรต อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนวดัช่องพราน ต าบลเตาปูน 

อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนวดัโคกทอง (ปริ

ปุณอนิทรประชาวทิยา) ต าบลเตาปูน อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นดอนฟกัทอง

 ต าบลขนุพทิกัษ ์อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 66,737,300                   

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

มหาราช7 ต าบลแกม้อน้ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 1,663,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นท่ามะขาม ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นโป่งกระทงิลา่ง ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นคา หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นหนองกระทุ่ม ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นหว้ยศาลา ต าบลยางหกั อ าเภอปากท่อ จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

ราษฎรส์มานฉนัท ์ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนวดัด่านทบัตะโก ต าบลด่าน

ทบัตะโก อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นบงึ (สนัติมโนประชา

สรรค)์ ต าบลบา้นคา อ าเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนวดั

โสดาประดษิฐาราม ต าบลเขาแรง้ อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนชมุชนบา้นบ่อ ต าบล

สวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนชมุชนบา้นบ่อ ต าบล

สวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 640,500                      

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

ธุรการ โรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต าบลเขาขลงุ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 2,304,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดับา้นฆอ้งนอ้ย ต าบลท่าผา อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนวดัหนองเสอื (ประชาอทุศิ) 

ต าบลกรบัใหญ่ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนวดัดอนเสลา (ปาน พูน รฐั

ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลท่าผา อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 1,104,000                    

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

เบกิไพร อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 393,000                      

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

หมอ ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 393,000                      

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

เขาขลงุ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนวดัตากแดด (รอด

ประชานุกูล) ต าบลดอนคา อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัหลวง (คลงึ

วทิยาคม) ต าบลวงัเยน็ อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัดอนสาล ีต าบล

ดอนใหญ่ อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร-หอประชมุ แบบ 100/27 โรงเรียนสนิแร่สยาม 

ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 8,071,000                    

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนวดัเขาวงั (แสง ช่วงสุวนิช) ต าบลหนา้เมอืง 

อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 12,455,000                   

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

สวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 3,528,400                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 636,400                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

อริยวงศาราม (หนองน า้ขาว) ต าบลดอนกระเบื้อง อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดั แห่ง 1 159,100                      
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รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

ชยัรตัน ์(ปญัญาประชานุกูล) ต าบลท่าชมุพล อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองตาพดุ ต าบลธรรมเสน อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

เหนือ ต าบลบางแพ อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 29,665,300                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดอนตะโก (วงัประชารฐัอปุถมัภ)์ ต าบลดอนตะโก

 อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 439,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองจอก (จติต-ิบุญศร)ี ต าบลหนองพนัจนัทร ์

อ าเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 475,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลจอมบงึ ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดั แห่ง 1 134,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยท่าชา้ง ต าบลด่านทบัตะโก อ าเภอจอมบงึ แห่ง 1 143,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นรางเฆ่ ต าบลแกม้อน้ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดั แห่ง 1 463,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเขาวงั (แสง ช่วงสุวนิช) ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัคุง้กระถนิ (ราษฎรส์ามคัคีอทุศิ) ต าบลคุง้น า้วน 

อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นร่องเจริญ ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นคา จงัหวดั แห่ง 1 145,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นล าพระ ต าบลบา้นคา อ าเภอบา้นคา จงัหวดั แห่ง 1 564,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัช่องลาภ (โชคลาภประชาพฒันา) ต าบลหนองพนั

จนัทร ์อ าเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 113,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเก่าตน้มะค่า ต าบลบา้นคา อ าเภอบา้นคา แห่ง 1 717,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดอนแจง (ไสวราษฎรว์ทิยาคาร) ต าบลดอนตะโก 

อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 185,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาคอก มติรภาพที่ 104 ต าบลอ่างหนิ อ าเภอ แห่ง 1 465,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประชาพฒันาวทิย ์ต าบลบา้นคา อ าเภอบา้นคา แห่ง 1 288,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัรางบวั (แหลมราษฎรบ์  ารุง) ต าบลรางบวั 

อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 871,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสนัดอน ต าบลแกม้อน้ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดั แห่ง 1 497,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองปากชฎั ต าบลแกม้อน้ อ าเภอจอมบงึ แห่ง 1 316,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัปากท่อ (ปากท่อวทิยาคาร) ต าบลปากท่อ อ าเภอ แห่ง 1 499,900                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นชฎัเจริญ ต าบลน า้พ ุอ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั แห่ง 1 529,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งเจด็ ต าบลบา้นคา อ าเภอบา้นคา จงัหวดั แห่ง 1 512,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองบวัค่าย ต าบลรางบวั อ าเภอจอมบงึ จงัหวดั แห่ง 1 320,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองโก ต าบลหนองพนัจนัทร ์อ าเภอบา้นคา แห่ง 1 166,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองพนัจนัทร ์ต าบลหนองพนัจนัทร ์อ าเภอบา้น แห่ง 1 211,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจอมบงึ (วาปีพรอ้มประชาศึกษา) ต าบลจอมบงึ 

อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัวงัมะนาว ต าบลวงัมะนาว อ าเภอปากท่อ จงัหวดั แห่ง 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโกรกสงิขร ต าบลด่านทบัตะโก อ าเภอจอมบงึ แห่ง 1 322,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบงึ จงัหวดั แห่ง 1 340,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลบา้นคา ต าบลบา้นคา อ าเภอบา้นคา จงัหวดั แห่ง 1 370,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสนามสุทธาวาส (พรหมประชานุกูล) ต าบลทุ่ง

หลวง อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองขนาก ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดั แห่ง 1 658,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

ต าบลบา้นเลอืก อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 403,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับวังาม ต าบลบวังาม อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดั แห่ง 1 588,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัตาลเรียง (เชยประชานุกูล) ต าบลบวังาม อ าเภอ

ด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 246,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดอนคา (ชอบธรรมประชาสรรค)์ ต าบลดอนคา 

อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 132,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดอนมะขามเทศ (กติิยานุกูล) ต าบลหวัโพ อ าเภอ แห่ง 1 340,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัคูหาสวรรค ์ต าบลสีห่มืน่ อ าเภอด าเนินสะดวก แห่ง 1 66,600                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเนินม่วง (ประชาบ ารุง) ต าบลธรรมเสน อ าเภอ แห่ง 1 210,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสมัมาราม ต าบลเขาขลงุ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดั แห่ง 1 211,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัหนองโพ ต าบลโพธาราม อ าเภอโพธาราม แห่ง 1 639,700                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับางกะโด (สามคัคีวทิยาคาร) ต าบลบา้นสงิห ์

อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 432,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองเสอื (ประชาอทุศิ) ต าบลกรบัใหญ่ อ าเภอ แห่ง 1 518,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนไผ่ ต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก แห่ง 1 317,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหลวง (คลงึวทิยาคม) ต าบลวงัเยน็ อ าเภอบางแพ แห่ง 1 192,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นรางสหีมอก ต าบลท่านดั อ าเภอด าเนินสะดวก แห่ง 1 334,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหุบมะกล า่ ต าบลบา้นเลอืก อ าเภอโพธาราม แห่ง 1 263,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัก าแพงใต ้(ก าแพงสงัฆรกัษว์ทิยา) ต าบล

บา้นสงิห ์อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 319,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต าบลเขาขลงุ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดั แห่ง 1 138,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัมณีโชติ (เทยีมประชานุเคราะห)์ ต าบลคลองขอ่ย 

อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 216,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัอริยวงศาราม (หนองน า้ขาว) ต าบลดอนกระเบื้อง

 อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 283,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหุบกระทงิ ต าบลเบกิไพร อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดั แห่ง 1 384,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัไผ่สามเกาะ (ปญัญาประชาสามคัค)ี ต าบลเขาขลงุ

 อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 212,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัชาวเหนือ ต าบลบา้นไร่ อ าเภอด าเนินสะดวก แห่ง 1 590,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดอนสาล ีต าบลดอนใหญ่ อ าเภอบางแพ จงัหวดั แห่ง 1 97,700                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นหว้ยกระบอก (สามคัคีวทิยา) ต าบลกรบั

ใหญ่ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 54,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัท่าเรือ ต าบลแพงพวย อ าเภอด าเนินสะดวก แห่ง 1 252,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัศรีประชมุชน ต าบลบางโตนด อ าเภอโพธาราม แห่ง 1 230,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหาดส าราญ มติรภาพที่ 207 ต าบลคลองตาคต 

อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 176,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนค่ายลูกเสอืบา้นโป่ง ต าบลสวนกลว้ย อ าเภอบา้นโป่ง แห่ง 1 381,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดอนเซง่ ต าบลบางแพ อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 139,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองกลางดง ต าบลช าแระ อ าเภอโพธาราม แห่ง 1 83,900                        
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโคกทอง (ปริปุณอนิทรประชาวทิยา) ต าบลเตาปูน

 อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 340,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดอนกระเบื้อง (ดอนกระเบื้องราษฎรบ์  ารุง) ต าบล

ดอนกระเบื้อง อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 429,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหวัโป่ง มติรภาพที่ 224 ต าบลหนองออ้ อ าเภอ แห่ง 1 184,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นฆอ้งนอ้ย ต าบลท่าผา อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดั แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดอนเสลา (ปาน พูน รฐัราษฎรบ์  ารุง) ต าบลท่าผา 

อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 150,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกวาง ต าบลหนองกวาง อ าเภอโพธาราม แห่ง 1 159,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพลุุง้ (กรป.กลางอปุถมัภ)์ ต าบลเขาชะงุม้ อ าเภอ แห่ง 1 474,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัหนองปลาหมอ ต าบลหนองปลาหมอ แห่ง 1 331,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับ่อมะกรูด ต าบลบา้นฆอ้ง อ าเภอโพธาราม แห่ง 1 293,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโกสนิารายน ์ต าบลท่าผา อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดั แห่ง 1 501,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัขนอน ต าบลสรอ้ยฟ้า อ าเภอโพธาราม จงัหวดั แห่ง 1 129,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองไก่ขนั ต าบลเขาขลงุ อ าเภอบา้นโป่ง แห่ง 1 367,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัท่าราบ (วนัชยัประชานุกูล) ต าบลบางแพ อ าเภอ แห่ง 1 78,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองมะค่า ต าบลเขาชะงุม้ อ าเภอโพธาราม แห่ง 1 361,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัท่าผา ต าบลท่าผา อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดั แห่ง 1 161,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสนามชยั ต าบลเจด็เสมยีน อ าเภอโพธาราม แห่ง 1 449,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนฟกัทอง ต าบลขนุพทิกัษ ์อ าเภอด าเนิน แห่ง 1 284,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองคา ต าบลบา้นม่วง อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดั แห่ง 1 116,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองม่วง ต าบลวงัเยน็ อ าเภอบางแพ จงัหวดั แห่ง 1 140,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองหนิ (วเิชยีรประชานุกูล) ต าบลหนองปลา

หมอ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัเจด็เสมยีน ต าบลเจด็เสมยีน อ าเภอโพ แห่ง 1 250,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัลาดบวัขาว ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอบา้นโป่ง แห่ง 1 134,500                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นหมอ้ (ประชารงัษ)ี ต าบลคลองตาคด อ าเภอ แห่ง 1 229,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัใหญ่โพหกั ต าบลโพหกั อ าเภอบางแพ แห่ง 1 565,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสดีาราม (เทพเชยประชานุกูล) ต าบลแพงพวย 

อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 169,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสามคัคีธรรม ต าบลโพหกั อ าเภอบางแพ จงัหวดั แห่ง 1 266,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสระสีม่มุ ต าบลเขาขลงุ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดั แห่ง 1 206,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัท่าหลวงพล (ถาวรวทิยา) ต าบลท่าชมุพล อ าเภอ แห่ง 1 151,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลาดใหญ่ ต าบลหนองออ้ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดั แห่ง 1 89,400                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองปลาดุก ต าบลหนองกบ อ าเภอบา้นโป่ง แห่ง 1 154,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสมถะ (สมถวทิยาคาร) ต าบลบางโตนด อ าเภอโพ แห่ง 1 184,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหลกัหกรตันาราม ต าบลศรีสุราษฎร ์อ าเภอด าเนิน แห่ง 1 235,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัชยัรตัน ์(ปญัญาประชานุกูล) ต าบลท่าชมุพล 

อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 91,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับางลาน ต าบลดอนทราย อ าเภอโพธาราม จงัหวดั แห่ง 1 278,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัจนัทาราม (ตัง้ตรงจติร 5) ต าบลหนองออ้ อ าเภอ แห่ง 1 187,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดอนทราย ต าบลดอนทราย อ าเภอโพธาราม แห่ง 1 262,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโพธิ์บลัลงัก ์ต าบลคุง้พยอม อ าเภอบา้นโป่ง แห่ง 1 129,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเขาพระ ต าบลเตาปูน อ าเภอโพธาราม จงัหวดั แห่ง 1 169,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโรตารี่ 1 บา้นพนุ า้รอ้น ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นคา แห่ง 1 380,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคาวทิยา ต าบลบา้นคา อ าเภอบา้นคา จงัหวดั แห่ง 1 458,000                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 13,377,460                

งบลงทนุ 13,377,460                

ครุภณัฑ์ 13,377,460                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัโคกหมอ้ (ประชาสามคัค)ี ต าบลปากแรต

 อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัเขาสม้ ต าบลเขาชะงุม้ อ าเภอโพธาราม เครื่อง 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนชมุชนวดัใหญ่โพหกั ต าบลโพหกั อ าเภอ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัหนองเสอื (ประชาอทุศิ) ต าบลกรบัใหญ่ 

อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัหนองกบ (ขนุทองประชานุเคราะห)์ 

ต าบลหนองกบ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนชมุชนบา้นหว้ยกระบอก (สามคัคีวทิยา) 

ต าบลกรบัใหญ่ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนชมุชนวดัเจด็เสมยีน ต าบลเจด็เสมยีน 

อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัสนามชยั ต าบลเจด็เสมยีน อ าเภอโพ เครื่อง 1 100,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 4,068,400                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัเกาะลอย(ชณุหะ

วตัราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลเกาะพลบัพลา อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองนกกะเรียน

 ต าบลรางบวั อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัป่าไก่ (ส่วนประชา

นุกูล)   ในพระบรมราชานุเคราะห ์ต าบลป่าไก่ อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัแจง้เจริญ(บุญ

เหลอืประชาสงเคราะห)์ ต าบลจอมประทดั อ าเภอวดัเพลง จงัหวดัราชบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัหนองพนัจนัทร ์

ต าบลหนองพนัจนัทร ์อ าเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นรางสหีมอก 

ต าบลท่านดั อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดับวังาม ต าบลบวั

งาม อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัสมัมาราม ต าบล

เขาขลงุ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัโกสนิารายน ์

ต าบลท่าผา อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัสมถะ(สมถวทิยา

คาร) ต าบลบางโตนด อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัพระศรีอารย ์

ต าบลบา้นเลอืก อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองกวาง 

ต าบลหนองกวาง อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองใยบวั 

ต าบลหนองกวาง อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนเนกขมัวทิยา ต าบล

แพงพวย อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 43,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหว้ยศาลา ต าบล

ยางหกั อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 64 

(บา้นหนองเกต)ุ ต าบลป่าไก่ อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นพแุค ต าบล

ปากช่อง อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองตาเนิด

 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 125,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัดอนเสลา (ปาน พูน รฐัราษฎรบ์  ารุง) ต าบลท่า

ผา อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนวดัดอนเสลา (ปาน พูน รฐัราษฎรบ์  ารุง) ต าบลท่าผา 

อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัพระศรีอารย ์ต าบลบา้นเลอืก

 อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 3 69,600                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 8,340,860                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนชมุชนบา้นบ่อ ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดัสนัติการาม ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นบงึ (สนัติมโนประชาสรรค)์ ต าบลบา้นคา อ าเภอบา้นคา ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดัแคทราย (บุญประชาสรรค)์ ต าบลคูบวั อ าเภอเมอืงราชบุรี ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดัหว้ยตะแคง (พรประชานุกูล) ต าบลเกาะพลบัพลา อ าเภอ

เมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดัดอนทราย (ไชยประชาสรรค)์ ต าบลดอนทราย อ าเภอปาก

ท่อ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 130,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นหนองตาเนิด ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดัชฎัใหญ่ ต าบลรางบวั อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดัสมถะ (สมถวทิยาคาร) ต าบลบางโตนด อ าเภอโพธาราม ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

ช่องพราน ต าบลเตาปูน อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

ธรรมาธปิไตย ต าบลคลองตาคต อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหนองตาพดุ ต าบลธรรมเสน อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนวดัประสาทสทิธิ์ ต าบลประสาทสทิธิ์ อ  าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลบางแพ (ชมุชนวดับางแพใตฯ้) ต าบลบางแพ อ าเภอบางแพ จงัหวดั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนวดัดอนทราย ต าบลดอนทราย อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัอริ

ยวงศาราม (หนองน า้ขาว) ต าบลดอนกระเบื้อง อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

เมอืงราชบุรี ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 148 233,840                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

บา้นคา ต าบลบา้นคา อ าเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี ชดุ 80 126,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

โก ต าบลหนองพนัจนัทร ์อ าเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัยางงาม

 ต าบลวดัยางงาม อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 57 90,060                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนวดั

รางบวั (แหลมราษฎรบ์  ารุง) ต าบลรางบวั อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัเจติยา

ราม (บณัฑติประชานอ้ยพานิช) ต าบลเจดยีห์กั อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัเวยีงทุน

 ต าบลเกาะศาลพระ อ าเภอวดัเพลง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่ง

แจง ต าบลแกม้อน้ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นรางเฆ่

 ต าบลแกม้อน้ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโป่ง

เจด็ ต าบลบา้นคา อ าเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ปากชฎั ต าบลแกม้อน้ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 31 48,980                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นจอม

บงึ (วาปีพรอ้มประชาศึกษา) ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 200 316,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนไทยรฐั

วทิยา 64 (บา้นหนองเกต)ุ ต าบลป่าไก่ อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 30 47,400                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นราง

ม่วง ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหว้ย

ตะแคง (พรประชานุกูล) ต าบลเกาะพลบัพลา อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงัปลา

 ต าบลแกม้อน้ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนประชา

พฒันาวทิย ์ต าบลบา้นคา อ าเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเบกิ

ไพร ต าบลเบกิไพร อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นยางคู่

 ต าบลยางหกั อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัคุง้

กระถนิ (ราษฎรส์ามคัคีอทุศิ) ต าบลคุง้น า้วน อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั ชดุ 6 9,480                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัปากท่อ

 (ปากท่อวทิยาคาร) ต าบลปากท่อ อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเนิน

ม่วง (ประชาบ ารุง) ต าบลธรรมเสน อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโป่ง

ยอ (จ าเริญ โฆสติกลุ) ต าบลเขาขลงุ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดับา้น

ใหม่ ต าบลวดัแกว้ อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสรอ้ย

ฟ้า ต าบลสรอ้ยฟ้า อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหนอง

กลางด่าน ต าบลกรบัใหญ่ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 29 45,820                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหาด

ส าราญ มติรภาพที่ 207 ต าบลคลองตาคต อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัโกสนิา

รายน ์ต าบลท่าผา อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดับา้นไร่

 ต าบลบา้นไร่ อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี ชดุ 41 64,780                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นท่ามะขาม ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัพเนินพลู ต าบลบางป่า อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัวนัดาว ต าบลวนัดาว อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดับงึกระจบั (รฐัประชาตนัติธนานนท)์ ต าบลหนองกบ อ าเภอบา้น ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัมณีโชติ (เทยีมประชานุเคราะห)์ ต าบลคลองขอ่ย อ าเภอโพ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก (วดัโคกบ ารุงฯ) ต าบลดอนกรวย อ าเภอ

ด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัเจริญธรรม (รฐัประชานุเคราะห)์ ต าบลเขาขลงุ อ าเภอบา้นโป่ง ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหลกัหกรตันาราม ต าบลศรีสุราษฎร ์อ าเภอด าเนินสะดวก ชดุ 1 65,500                        



78 / 113

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03700000 จงัหวดัราชบรุี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัเขาขลงุ ต าบลเขาขลงุ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นลาดใหญ่ ต าบลหนองออ้ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดับา้นหมอ้ (ประชารงัษ)ี ต าบลคลองตาคด อ าเภอโพธาราม ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหวัโป่ง มติรภาพที่ 224 ต าบลหนองออ้ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

หนองบวัค่าย ต าบลรางบวั อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

หนองปลาดุก ต าบลหนองกบ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโป่งกระทงิลา่ง ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นคา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัโสดาประดษิฐาราม ต าบลเขาแรง้ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัตาลเรียง (เชยประชานุกูล) ต าบลบวังาม 

อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัหนองออ้ (คงคสุวรรณราษฎรนุ์เคราะห)์ 

ต าบลบา้นสงิห ์อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัดอนเซง่ ต าบลบางแพ อ าเภอบางแพ จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ ต าบลวงัมะนาว อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นรางม่วง ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดัคงคาราม (อนิทราชผดุงศิลป) ต าบลคลองตาคต อ าเภอ

โพธาราม จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดัเหนือ ต าบลบางแพ อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนอนุบาลบา้นคา ต าบลบา้นคา อ าเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัเวยีงทุน ต าบลเกาะศาลพระ อ าเภอวดัเพลง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นเขาถา่น ต าบลดอนทราย อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองลงักา ต าบลหว้ยยางโทน อ าเภอปากท่อ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัศรทัธาราษฎร ์ต าบลวดัเพลง อ าเภอวดัเพลง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนชมุชนวดัทุ่งหลวง ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนประชาพฒันาวทิย ์ต าบลบา้นคา อ าเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโกรกสงิขร ต าบลด่านทบัตะโก อ าเภอจอมบงึ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัคูหาสวรรค ์ต าบลสีห่มืน่ อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัเขาพระ ต าบลเตาปูน อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวนัมหาราช (ผาณิตพเิชฐวงศ)์ ต าบลกรบัใหญ่ อ าเภอบา้นโป่ง ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัสามคัคีธรรม ต าบลโพหกั อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัแกว้ (รตันบนิวทิยาคาร) ต าบลวดัแกว้ อ าเภอบางแพ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัดอนมะขามเทศ (กติิยานุกูล) ต าบลหวัโพ อ าเภอบางแพ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัท่าหลวงพล (ถาวรวทิยา) ต าบลท่าชมุพล อ าเภอโพธาราม ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัเวฬวุนาราม ต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัตากแดด (รอดประชานุกูล) ต าบลดอนคา อ าเภอบางแพ ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 3,796,140                 

งบลงทนุ 3,796,140                 

ครุภณัฑ์ 3,796,140                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 188,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี เครื่อง 4 188,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 803,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 1 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 2 ต าบลบา้นเลอืก อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 9 198,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 4 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ต าบลบา้นเลอืก 

อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 10 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ต าบลหนา้เมอืง 

อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 10 90,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 5 15,500                        
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รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ต าบลบา้นเลอืก อ าเภอโพธาราม เครื่อง 4 12,400                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ต าบลหนา้

เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 2 36,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ต าบลบา้น

เลอืก อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 6,200                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ต าบลบา้นเลอืก 

อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 3 69,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,805,040                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนวดัหนองมะค่า ต าบลเขาชะงุม้ อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนวดัไผ่สามเกาะ (ปญัญาประชาสามคัค)ี ต าบลเขาขลงุ อ าเภอบา้นโป่ง ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไม ้(Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองกวาง ต าบลหนองกวาง อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

หุบกระทงิ ต าบลเบกิไพร อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียนวดั

เขาวงั (แสง ช่วงสุวนิช) ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

วดับวังาม ต าบลบวังาม อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลโพธาราม (ชมุชนวดับา้นสงิห)์ ต าบลบา้นสงิห ์อ าเภอโพธาราม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

วดัจนัทาราม (ตัง้ตรงจติร 5) ต าบลหนองออ้ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนชมุชนวดัรางบวั (แหลมราษฎรบ์  ารุง) ต าบลรางบวั อ าเภอจอม

บงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนวดัหนองพนัจนัทร ์ต าบลหนองพนัจนัทร ์อ าเภอบา้นคา ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนวดัเขาป่ินทอง ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัเกาะลอย

 (ชณุหะวตัราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลเกาะพลบัพลา อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนมหาราช7 

ต าบลแกม้อน้ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนมหาราช7 

ต าบลแกม้อน้ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนชมุชนวดั

รางบวั (แหลมราษฎรบ์  ารุง) ต าบลรางบวั อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 50 84,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นเบกิ

ไพร ต าบลเบกิไพร อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียน

ธรรมศาสตร-์จฬุา 2 ต าบลป่าหวาย อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัเจติยา

ราม (บณัฑติประชานอ้ยพานิช) ต าบลเจดยีห์กั อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั ชดุ 40 67,200                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัยางงาม

 ต าบลวดัยางงาม อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 21 35,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดับา้น

ฆอ้งนอ้ย ต าบลท่าผา อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 35 58,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัลาดบวั

ขาว ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 37 62,160                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัเจติยาราม (บณัฑติ

ประชานอ้ยพานิช) ต าบลเจดยีห์กั อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 120,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 16,719,400                

งบลงทนุ 16,719,400                

ครุภณัฑ์ 864,300                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 182,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบนัง่ขบั โรงเรียนวดัสนัติการามวทิยา 

ในพระบรมราชานุเคราะห ์ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 182,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 51,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนวดัป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล)

ในพระบรมราชานุเคราะห ์ต าบลป่าไก่ อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล)ในพระบรมราชานุ

เคราะห ์ต าบลป่าไก่ อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 30,300                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 631,200                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

รุจริพฒัน ์ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 300 444,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนรุจริพฒัน ์

ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล)

ในพระบรมราชานุเคราะห ์ต าบลป่าไก่ อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 120,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,855,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,260,000                   

รายการระดบัที1่: โรงฝึกงาน 102/27 โรงเรียนรุจริพฒัน ์ต าบลตะนาวศรี 

อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 2,988,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 500 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นตะโกลา่ง ต าบลสวนผึ้ง

 อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 6,822,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนวดัสนัติการามวทิยา ในพระ

บรมราชานุเคราะห ์ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 3,450,000                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 884,300                      

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนวดัป่าไก่ (ส่วนประชานุ

กูล)ในพระบรมราชานุเคราะห ์ต าบลป่าไก่ อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 884,300                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 498,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล)ในพระบรมราชานุเคราะห์

 ต าบลป่าไก่ อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 498,400                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,212,400                    
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รายการระดบัที1่: ถงัน า้ ค.ส.ล. 9/9 โรงเรียนบา้นตะโกลา่ง ต าบลสวนผึ้ง 

อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 277,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนบา้นโป่งกระทงิบน ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นคา แห่ง 1 348,700                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้รูปตวั V โรงเรียนบา้นโป่งกระทงิบน 

ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 586,200                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 44,653,000                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 42,252,200                

งบลงทนุ 42,252,200                

ครุภณัฑ์ 481,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 94,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั เครื่อง 2 94,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 307,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง เครื่อง 6 126,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอ

เมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 8 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 3 23,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั เครื่อง 34 85,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 ต าบลหนา้เมอืง 

อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอ

เมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 2 46,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 79,900                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 ต าบลหนา้

เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 ต าบลหนา้

เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 2 60,600                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 41,770,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 37,946,600                   

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนสายธรรมจนัทร ์

ต าบลท่านดั อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนสายธรรมจนัทร ์ต าบล

ท่านดั อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ์

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ์

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 640,500                      
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รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 500 ที่น ัง่ โรงเรียนกรบัใหญ่วอ่งกศุลกจิพทิยา

คม ต าบลกรบัใหญ่ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 6,822,000                    

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนบางแพปฐมพทิยา ต าบลบางแพ อ าเภอบาง หลงั 1 12,455,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนสายธรรมจนัทร ์ต าบล

ท่านดั อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 16,376,200                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,824,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมธัยมวดัดอนตูม ต าบลบา้นโป่ง อ าเภอบา้นโป่ง แห่ง 1 560,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนรฐัราษฎรอ์ปุถมัภ ์ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมอืงราชบุรี แห่ง 1 264,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ์ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 3,000,000                    

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 2,400,800                 

งบลงทนุ 2,400,800                 

ครุภณัฑ์ 2,400,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,400,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนกรบัใหญ่

วอ่งกศุลกจิพทิยาคม ต าบลกรบัใหญ่ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนโสภณศิริ

ราษฎร ์ต าบลวดัเพลง อ าเภอวดัเพลง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนด่านทบั

ตะโกราษฎรอ์ปุถมัภ ์ต าบลด่านทบัตะโก อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนท่ามะขาม

วทิยา ต าบลดอนทราย อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 2,531,700                 

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 1,191,700                 

งบลงทนุ 1,191,700                 

ครุภณัฑ์ 1,191,700                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 234,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 20 แผ่น ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัราชบุรี ต าบลพงสวาย อ าเภอเมอืงราชบุรี เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัราชบุรี ต าบลพงสวาย อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 4 204,800                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 854,800                      

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี ีแบบเกยีรธ์รรมดา ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัราชบุรี ต าบลพงสวาย อ าเภอเมอืงราชบุรี คนั 1 40,800                        

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัราชบุรี ต าบลพงสวาย อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี คนั 1 814,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 20,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัราชบุรี ต าบลพงสวาย อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัราชบุรี ต าบลพงสวาย อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 11,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 81,600                        
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รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัราชบุรี ต าบลพงสวาย อ าเภอเมอืงราชบุรี จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัราชบุรี ต าบลพงสวาย อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 2 46,400                        

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 1,340,000                 

งบอดุหนุน 1,340,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,340,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 1,340,000                    

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 1,000,000                 

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ   โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ์

 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 376,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 376,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 376,000                   

งบด าเนินงาน 376,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 376,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 376,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 916,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 916,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 164,000                   

งบด าเนินงาน 164,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 164,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 164,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 30,000                     

งบด าเนินงาน 30,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 30,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 722,000                   

งบด าเนินงาน 722,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 722,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 722,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 157,597,100              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 140,474,800              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 124,962,800              

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 64,005,200                

งบอดุหนุน 64,005,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 64,005,200                   
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 64,005,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 12,118,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 2,787,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 5,453,100                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 5,756,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 37,890,800                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 60,957,600                

งบอดุหนุน 60,957,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 60,957,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 60,957,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 5,996,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,379,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 2,698,200                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 2,848,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 48,036,300                   

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชวีศึกษาใหม้คีวามเป็นเลศิเฉพาะทาง 15,512,000                

พฒันาและยกระดบัการจดัอาชวีศึกษาในสาขาทีม่คีวามเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลศิ 15,512,000                

งบลงทนุ 15,512,000                

ครุภณัฑ์ 5,200,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องยอ้มผา้ดว้ยอณุหภูมสูิง  วทิยาลยัเทคนิคโพธาราม 

ต าบลบา้นฆอ้ง อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืสือ่สารการสอนออกแบบสรา้งแบบและตดัเยบ็

เสื้อผา้อตุสาหกรรม วทิยาลยัเทคนิคโพธาราม ต าบลบา้นฆอ้ง อ าเภอโพ ชดุ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องยอ้มผา้แบบจิก๊เกอร ์วทิยาลยัเทคนิคโพธาราม 

ต าบลบา้นฆอ้ง อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 1,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,312,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,312,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารหอพกัพรอ้มครุภณัฑ ์วทิยาลยัเทคนิคโพธาราม 

ต าบลบา้นฆอ้ง อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 10,312,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 17,122,300                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 14,893,500                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 14,893,500                

งบลงทนุ 14,893,500                

ครุภณัฑ์ 4,881,500                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,881,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกไฮดรอลกิสแ์ละนิวเมติกส ์ วทิยาลยัการอาชพีบา้น

โป่ง ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกดั มนิิ ซเีอน็ซ ี วทิยาลยัการอาชพีปากท่อ ต าบล

ทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการสาขาพชืศาสตร ์ วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยรีาชบุรี ต าบลเขาชะงุม้ อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 822,800                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการสาขาบริหารธุรกจิ  วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยรีาชบุรี ต าบลเขาชะงุม้ อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 738,700                      
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รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการขบัเคลือ่นในงานอตุสาหกรรม

พรอ้มชดุควบคุม วทิยาลยัเทคนิคราชบุรี 2 ต าบลคุง้พยอม อ าเภอบา้นโป่ง ชดุ 1 1,300,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,012,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,012,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารหอพกัพรอ้มครุภณัฑ ์วทิยาลยัการอาชพีปากท่อ 

ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 10,012,000                   

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 1,908,800                 

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 1,908,800                 

งบลงทนุ 1,908,800                 

ครุภณัฑ์ 1,908,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,908,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการครวัรอ้นงานโรงแรม  วทิยาลยั

สารพดัช่างราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 1,279,400                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการสอนดนตร ี วทิยาลยัสารพดัช่างราชบุรี 

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 629,400                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 320,000                   

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 320,000                   

งบลงทนุ 320,000                   

ครุภณัฑ์ 320,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 320,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกระบบฉีดเชื้อเพลงิอเิลก็ทรอนิกสเ์ครื่องยนตด์เีซล 

วทิยาลยัเทคนิคราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุร ี ชดุ 2 320,000                      

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 600,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 600,000                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 600,000                   

การจดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 600,000                   

งบอดุหนุน 600,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาลยัสงฆร์าชบุรี ต าบลแพงพวย อ าเภอด าเนินสะดวก เครื่อง 25 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงแบบเคลือ่นที่ วทิยาลยัสงฆร์าชบุรี ต าบล

แพงพวย อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนหอ้งประชมุพรอ้มครื่องควบคุม วทิยาลยั

สงฆร์าชบุรี ต าบลแพงพวย อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี ชดุ 25 150,000                      

มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ 312,917,600              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 2,175,700                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 2,175,700                 

ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 2,175,700                 

งบอดุหนุน 2,175,700                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,175,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการวจิยัที่สามารถเป็นแนวทางในการ

ก าหนดนโยบายของภาครฐัและหน่วยงานที่รบัผดิชอบ โครงการ 0 2,175,700                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 32,925,000                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 2,828,400                 
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การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,828,400                 

งบอดุหนุน 2,828,400                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,828,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 0 2,828,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 491,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 0 182,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 0 250,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 1,521,500                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 0 382,400                      

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 30,096,600                

การด าเนินการตามยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏั 30,096,600                

งบรายจ่ายอื่น 30,096,600                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การ

พฒันาทอ้งถิน่ โครงการ 0 30,096,600                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 185,012,100              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 185,012,100              

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 185,012,100              

งบบคุลากร 56,937,300                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 49,776,500                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 81 43,451,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 45 1,747,200                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 14 4,577,700                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 7,160,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 4 997,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 22 6,163,300                    

งบด าเนินงาน 10,827,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,827,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 4 384,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารมวีาระ 41 7,108,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 1,905,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งนายกสภามหาวทิยาลยั 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 0 1,046,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 23 232,500                      

งบอดุหนุน 117,247,500              

เงนิเดอืน 117,015,900                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบุคลากร อตัรา 269 117,015,900                 

รายการระดบัที2่: อตัราเดมิ อตัรา 269 117,015,900                 

เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการ 231,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบุคลากร อตัรา 0 231,600                      

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 0 231,600                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 92,804,800                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 10,484,600                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 10,484,600                

งบด าเนินงาน 5,800,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,864,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 1288 3,864,000                    
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ค่าสาธารณูปโภค 1,936,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,816,400                    

งบลงทนุ 4,684,200                 

ครุภณัฑ์ 4,219,600                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,219,600                    

รายการระดบัที1่: สวา่นเจาะกระแทกโรตารี่ ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ 

จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 2 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัหนงัสอื ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดั เครื่อง 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 ต าบลจอมบงึ อ าเภอ

จอมบงึ จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 2 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 5,000 ANSI Lumens ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 2 170,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องช ัง่น า้หนกัระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ต าบลจอมบงึ 

อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 101,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด าส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเกบ็ขอ้มูลการทดสอบ Compact Recording 16 

Channels ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 267,500                      

รายการระดบัที1่: หอ้ง Auditorium Room 127 ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอม

บงึ จงัหวดัราชบุรี หอ้ง 1 1,109,800                    

รายการระดบัที1่: ชดุลฟิทส์  าหรบัอาคารส านกัวทิยบริการ ต าบลจอมบงึ 

อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 1,587,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั Load Cell ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ

 จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 204,800                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 464,600                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 464,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงกระเบื้องหลงัคาอาคารปฏบิตัิการสาขาวชิา

เทคโนโลยโียธา ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี งาน 1 464,600                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 80,516,200                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 80,516,200                

งบด าเนินงาน 5,525,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,572,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 300,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 2840 2,272,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 2,953,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 199,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,753,900                    

งบลงทนุ 73,990,300                

ครุภณัฑ์ 5,135,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,135,400                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงโรงยมิพลศึกษา ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอม

บงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 999,600                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงและล าโพงเคลือ่นที่ ต าบลจอมบงึ อ าเภอ

จอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ส าหรบังานบริการศูนย์

ภาษา ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 82,600                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอม เครื่อง 3 141,000                      

รายการระดบัที1่: ตูส้  าหรบัจดัเกบ็เครื่องคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ แบบที่ 1 

(ขนาด 36U) ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ตู ้ 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์เครือขา่ยคณะวทิยาการจดัการ ต าบลจอมบงึ 

อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจค็เตอรร์ะดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 8 340,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอรร์ะดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 11 310,200                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมลัติมเีดยีโปรเจค็เตอรส์  าหรบัหอประชมุรตันพ

ฤกษ ์ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 982,600                      

รายการระดบัที1่: ถงัตม้น า้ไฟฟ้า ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ถงั 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เกบ็ขอ้มูลคอมพวิเตอรภ์ายนอก (External 

Harddisk) ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 3 26,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึ(Inkjet) 6 ส ีต าบลจอมบงึ 

อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 2 27,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ

 แบบที่ 2 ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 3 87,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 40 

แผ่นต่อนาท ีต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 3 540,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุจดัเกบ็เอกสารงานวนิยัและนิติการ ต าบลจอมบงึ 

อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 29,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน ต าบล

จอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือขนิด LED 

ขาวด า ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 2 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า (18 หนา้/

นาท)ี ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 3 7,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 30 

แผ่นต่อนาท ีต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 10 ลา้น

พกิเซล ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ตวั 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑน์าฏศิลป์และดนตรี ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอม

บงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 43,400                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส ารองไฟฉุกเฉินระบบลฟิทโ์ดยสาร ต าบลจอม

บงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 139,200                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเลน่สนามจดัการศึกษาโรงเรียนสาธติอนุบาล

ทานตะวนั ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 794,300                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ตวั 4 27,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 68,854,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 65,053,900                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารหอพกันกัศึกษา สูง 6 ชัน้ ต าบลจอมบงึ 

อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 65,053,900                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,801,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกัศิลปะและวฒันธรรม ต าบลจอมบงึ 

อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี งาน 1 3,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้ง PLC งานนโยบายและแผน ต าบลจอมบงึ 

อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี งาน 1 501,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มหลงัคาอาคารเทคโนโลยอีตุสาหกรรม (อาคาร 15) 

ต าบลดอนตะโก อ าเภอเมอืง จงัหวดัราชบุรี งาน 1 300,000                      

งบรายจ่ายอื่น 1,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 1 1,000,000                    

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 366,000                   

เผยแพร่ความรูแ้ละบริการวชิาการ 366,000                   

งบรายจ่ายอื่น 366,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาครูในโครงการ

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี (ศูนย์ รายการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาพฒันาครูในโครงการ

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี (จงัหวดั รายการ 0 186,000                      

ผลงานท านุบ ารุงศิลป วฒันธรรม 1,438,000                 

ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,438,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,438,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โครงการ 0 1,438,000                    

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี 6,869,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 6,869,300                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 6,869,300                 

จดัการเรียนการสอน 6,869,300                 

งบอดุหนุน 6,869,300                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,563,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัมมุสมัผสัและแรงตึงผวิ ต าบลรางบวั อ าเภอ

จอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 718,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหค์วามเคน้ในวสัดุเหลก็กลา้คารบ์อน ต าบล

รางบวั อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 1,695,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องหาค่าพลงังานความรอ้น ต าบลรางบวั อ าเภอจอมบงึ

 จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 1,774,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจบัการร ัว่ไหลของกา๊ซแบบพกพา ต าบลรางบวั

 อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 376,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,306,300                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง พรอ้มระบบโซลา่เซลล ์ต าบล

รางบวั อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี รายการ 1 2,306,300                    

กระทรวงสาธารณสขุ 218,418,300               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 167,146,400              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 154,192,000              

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 15,445,000                

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 15,445,000                

งบลงทนุ 15,445,000                

ครุภณัฑ์ 15,445,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 15,445,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลราชบุรี  ต าบลหนา้มอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลราชบุรี  ต าบลหนา้มอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 3 210,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลราชบุรี  ต าบลหนา้มอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 3 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผลติออกซเิจนขนาด 8 ลติร โรงพยาบาลราชบุรี  

ต าบลหนา้มอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 3 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลโพธาราม ต าบลโพธาราม อ าเภอโพธาราม จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลโพธาราม ต าบลโพธาราม อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลโพธาราม ต าบล

โพธาราม อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลบา้นโป่ง ต าบลบา้นโป่ง อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลบา้นโป่ง ต าบลบา้นโป่ง อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาลบา้น

โป่ง  ต าบลบา้นโป่ง อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลบา้นโป่ง ต าบล

บา้นโป่ง อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลบา้นโป่ง ต าบล

บา้นโป่ง อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลบา้นโป่ง ต าบลบา้น

โป่ง อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลบา้นโป่ง ต าบลบา้นโป่ง 

อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี หมอ้ 2 108,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลบา้นโป่ง ต าบลบา้นโป่ง อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลบา้นโป่ง ต าบลบา้นโป่ง อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลบา้นโป่ง ต าบลบา้นโป่ง อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นผาปก ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นผาปก ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นผาปก ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพหกั ต าบลโพหกั อ าเภอบาง

แพ จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพหกั ต าบลโพหกั อ าเภอบางแพ จงัหวดั เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลโพหกั ต าบลโพหกั อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพหกั ต าบลโพหกั อ าเภอบางแพ จงัหวดั เครื่อง 1 50,000                        



92 / 113

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03700000 จงัหวดัราชบรุี

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเจดยีห์กั ต าบลเจดยีห์กั อ าเภอ

เมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเจดยีห์กั ต าบลเจดยีห์กั อ าเภอเมอืงราชบุรี

 จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลเจดยีห์กั ต าบลเจดยีห์กั อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลเจดยีห์กั ต าบลเจดยีห์กั อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลเจดยีห์กั ต าบลเจดยีห์กั อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

เจดยีห์กั ต าบลเจดยีห์กั อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเจดยี ์

หกั ต าบลเจดยีห์กั อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเจดยีห์กั ต าบลเจดยีห์กั อ าเภอเมอืงราชบุรี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเจดยีห์กั ต าบลเจดยีห์กั อ าเภอเมอืงราชบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลเจดยีห์กั ต าบลเจดยีห์กั อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนทราย ต าบลดอนทราย 

อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนทราย ต าบลดอนทราย อ าเภอปากท่อ

 จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนทราย ต าบลดอนทราย อ าเภอปากท่อ จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลดอนทราย ต าบลดอนทราย อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลดอนทราย ต าบลดอนทราย อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ดอนทราย ต าบลดอนทราย อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอน

ทราย ต าบลดอนทราย อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนทราย ต าบลดอนทราย อ าเภอปากท่อ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลดอนทราย ต าบลดอนทราย อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลสวนผึ้ง ต าบลท่าเคย อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลสวนผึ้ง ต าบลท่าเคย อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาลสวนผึ้ง

 ต าบลท่าเคย อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 86,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลป่าหวาย ต าบลป่าหวาย อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลสวนผึ้ง ต าบล

ท่าเคย อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลสวนผึ้ง ต าบลท่า

เคย อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลสวนผึ้ง ต าบลท่าเคย 

อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลสวนผึ้ง ต าบลท่าเคย อ าเภอ

สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลสวนผึ้ง ต าบลท่าเคย อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลสวนผึ้ง ต าบลท่า

เคย อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลสวนผึ้ง ต าบลท่าเคย อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลสวนผึ้ง ต าบลท่าเคย อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลสวนผึ้ง 

ต าบลท่าเคย อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองกบ ต าบลหนองกบ 

อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองกบ ต าบลหนองกบ อ าเภอบา้นโป่ง 

จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองกบ ต าบลหนองกบ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหนองกบ ต าบลหนองกบ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองกบ ต าบลหนองกบ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

หนองกบ ต าบลหนองกบ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนอง

กบ ต าบลหนองกบ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองกบ ต าบลหนองกบ อ าเภอบา้นโป่ง เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองกบ ต าบลหนองกบ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 120,000                      

โครงการเฉลมิพระเกยีรติ 9,045,500                 

สนบัสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริและเฉลมิพระเกยีรติ 9,045,500                 

งบลงทนุ 9,045,500                 

ครุภณัฑ์ 9,045,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 647,500                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 15,000 บทียูี โรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยพุราชจอมบงึ ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 25 647,500                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาล (รถตู)้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,400 

ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์โรงพยาบาลสมเด็จ

พระยพุราชจอมบงึ ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี คนั 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชจอมบงึ ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดั คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 5,110,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผูป่้วยชนิดสามไกปรบัดว้ยไฟฟ้าราวปีกนกพรอ้ม

เบาะและเสาน า้เกลอื โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชจอมบงึ ต าบลจอมบงึ 

อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี เตียง 30 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยเ์คลือ่นที่ 300 mA. ขบัเคลือ่นดว้ยมอเตอร์

ไฟฟ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชจอมบงึ ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ เครื่อง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชจอมบงึ ต าบล

จอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 2 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งเครื่องมอือตัโนมตัิขนาดไม่นอ้ยกวา่ 150 ลติร 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชจอมบงึ ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดั เครื่อง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชจอมบงึ ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดั เครื่อง 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผล 

จดัเกบ็ภาพ dicom หรือส่งเขา้ระบบ Pacs โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช

จอมบงึ  ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 3 450,000                      

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 125,915,600              

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 125,915,600              

งบลงทนุ 125,915,600              

ครุภณัฑ์ 40,905,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 39,605,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องน าวถิปีระสาทศลัยกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ต าบล

หนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยฟ์ลูโอโรสโคปเคลือ่นที่แบบซอีารม์ก าลงัไม่

นอ้ยกวา่ 15 กโิลวตัต ์โรงพยาบาลบา้นโป่ง ต าบลบา้นโป่ง อ าเภอบา้นโป่ง เครื่อง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดมยาสลบชนิดซบัซอ้น 3 แกซ๊พรอ้มเครื่องช่วย

หายใจและเครื่องติดตามการท างานของหวัใจและวเิคราะหแ์กซ๊ระหวา่งดม

ยาสลบ โรงพยาบาลด าเนินสะดวก ต าบลท่านดั อ าเภอด าเนินสะดวก เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจหวัใจดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่งชนิดความ

คมชดัสูงไม่นอ้ยกวา่ 2 หวัตรวจ โรงพยาบาลโพธาราม ต าบลโพธาราม 

อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้หา้มเลอืและตดัเน้ือเยือ่ดว้ยคลืน่วทิยคุวามถีสู่ง 

โรงพยาบาลราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยเ์คลือ่นที่ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 mA. 

ขบัเคลือ่นดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้า โรงพยาบาลโพธาราม ต าบลโพธาราม อ าเภอ

โพธาราม จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

พรอ้มระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลโพธาราม ต าบลโพ

ธาราม อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 4 4,000,000                    
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รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัท ัว่ไประบบไฟฟ้าพรอ้มรีโมทคอนโทรล 

โรงพยาบาลด าเนินสะดวก ต าบลท่านดั อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี เตียง 1 1,760,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจทางเดนิหายใจพรอ้มระบบวดีทีศัน ์

โรงพยาบาลบา้นโป่ง ต าบลบา้นโป่ง อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 3,090,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยเ์คลือ่นที่ดจิติอลไม่นอ้ยกวา่ 300 mA. 

โรงพยาบาลราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 5,150,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชจอมบงึ ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดั เครื่อง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามสญัญานชพีพรอ้มเครื่องกระตุกหวัใจใน

รถพยาบาลเพือ่เชือ่มต่อระบบศูนยก์ลางการรกัษาทางไกล โรงพยาบาลสวน

ผึ้ง ต าบลท่าเคย อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 645,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพจอประสาทตาดจิติอล โรงพยาบาลเจด็

เสมยีน ต าบลเจด็เสมยีน อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็กส าหรบัล  าเลยีงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลเจด็

เสมยีน ต าบลเจด็เสมยีน อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ตู ้ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชจอมบงึ ต าบล

จอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 460,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ตูผ้สมยาเคมบี  าบดัแบบพื้นฐาน โรงพยาบาลโพธาราม 

ต าบลโพธาราม อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ตู ้ 1 1,300,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 85,010,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,753,400                   

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นบ่อหว ีต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นผาปก ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี หลงั 2 2,318,800                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบ่อกระดาน ต าบลบ่อกระดาน อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลท่านดั ต าบลท่านดั อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นเวยีงทุน (อดุมธรรมอปุถมัภ)์ ต าบลเกาะศาลพระ อ าเภอวดั หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลน า้พ ุต าบลน า้พ ุอ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นเขาผึ้ง ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลวงัเยน็ ต าบลวงัเยน็ อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 1,159,400                    
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รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลปากแรต ต าบลปากแรต อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นโป่งเจด็ ต าบลบา้นคา อ าเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 1,159,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 70,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารอบุตัิเหตุและบ าบดัรกัษา เป็นอาคาร คสล. 9 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 16,780 ตารางเมตร โรงพยาบาลบา้นโป่ง ต าบลบา้น

โป่ง อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 70,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,257,200                    

รายการระดบัที1่: อาคารโรงน่ึงกลาง เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 160 ตารางเมตร โรงพยาบาลบา้นคา ต าบลบา้นคา อ าเภอบา้นคา หลงั 1 2,257,200                    

โครงการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม (GREEN&CLEAN Hospital) 3,785,900                 

พฒันาและแกไ้ขปญัหาระบบบ าบดัน า้เสยีในหน่วยงานสงักดักระทรวงสาธารณสุข 3,785,900                 

งบลงทนุ 3,785,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,785,900                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,785,900                    

รายการระดบัที1่: ระบบท่อรวบรวมน า้เสยีและปรบัปรุงระบบบ าบดัน า้เสยี 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 825 ตารางเมตร โรงพยาบาลบา้นโป่ง ต าบลบา้นโป่ง 

อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ระบบ 1 3,785,900                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 12,954,400                

ผลติและพฒันาบคุลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 1,988,800                 

ผลติบคุลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข 1,988,800                 

งบด าเนินงาน 3,000                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ บาท 0 3,000                         

งบลงทนุ 1,985,800                 

ครุภณัฑ์ 450,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 450,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองโครงกระดูก วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 

จกัรีรชั ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ตวั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองฝึกทกัษะปฏบิตัิการพยาบาลผูใ้หญ่ข ัน้สูงแบบ

ครึ่งตวัพรอ้มชดุประมวลผล วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  ต าบล

หนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 250,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,535,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,535,800                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พรอ้มอปุกรณ์ประกอบอาคาร วทิยาลยั

พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั หลงั 1 1,535,800                    

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 10,965,600                

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 10,930,600                

งบลงทนุ 10,930,600                

ครุภณัฑ์ 1,060,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 210,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วในการ

ถา่ยไม่ต า่กวา่ 50 แผ่นต่อนาท ีส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัราชบุรี ต าบล

หนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 210,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่น ULV ติดรถยนต ์ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ

โพธาราม ต าบลโพธาราม อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 850,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,870,600                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,870,600                    

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 745 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 9,870,600                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 35,000                     

งบลงทนุ 35,000                     

ครุภณัฑ์ 35,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที3่ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 35,000                        

กรมควบคุมโรค 36,904,100                

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 915,000                   

โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่รองรบัการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค และภยั

สุขภาพ 915,000                   

พฒันาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่เชื่อมโยงขอ้มลูในการเฝ้าระวงั ป้องกนั 

ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 915,000                   

งบลงทนุ 915,000                   

ครุภณัฑ์ 915,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 915,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เพิม่ประสทิธภิาพเครือขา่ยและการสือ่สาร 

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 5 จงัหวดัราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 915,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 35,989,100                

การสนบัสนุน เสริมสรา้ง ศกัยภาพและความเขม้แขง็ในการจดัการระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั

 ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 35,989,100                

เสริมสรา้งศกัยภาพ พฒันาความร่วมมอืและสรา้งการมส่ีวนร่วมของเครือขา่ยในการ

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 35,527,700                

งบลงทนุ 35,527,700                

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 5 จงัหวดั

ราชบุรี ต าบลปากแรต อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี คนั 1 814,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,713,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,134,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารชดุรวมพกัอาศยั ขนาด 32 หอ้ง ศูนยค์วบคุม

โรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 5.4 ราชบุรี ต าบลปากแรต อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดั หลงั 1 12,134,300                   
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ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 22,416,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารหอ้งปฏบิตัิการควบคุมโรค ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอ

เมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 22,416,400                   

ค่าปรบัปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 163,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานและอาคารปฏบิตัิการ ส านกังาน

ป้องกนัควบคุมโรคที่ 5 จงัหวดัราชบุรี ต าบลปากแรต อ าเภอบา้นโป่ง แห่ง 1 163,000                      

พฒันาและใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารดา้นการป้องกนั ควบคุม

โรคและภยัสุขภาพ 461,400                   

งบลงทนุ 461,400                   

ครุภณัฑ์ 461,400                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 461,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 5 จงัหวดัราชบุรี 

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 10 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 5 จงัหวดัราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 10 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานป้องกนั

ควบคุมโรคที่ 5 จงัหวดัราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั เครื่อง 10 25,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังาน

ป้องกนัควบคุมโรคที่ 5 จงัหวดัราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี เครื่อง 2 6,400                         

กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 629,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 629,400                   

สถานบริการสุขภาพภาครฐั ภาคเอกชน สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ และผูป้ระกอบ

โรคศิลปะ ไดร้บัการส่งเสริมสนบัสนุน พฒันา ควบคุม ก ากบั มมีาตรฐานตามที่

กฎหมายก าหนด และยกระดบัคุณภาพบริการสู่สากล 629,400                   

ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันา  ควบคุม ก ากบัสถานบริการสุขภาพภาครฐั ภาคเอกชน 

สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ ผูป้ระกอบโรคศิลปะ และ เครือขา่ยระบบบริการสุขภาพ 594,400                   

งบลงทนุ 594,400                   

ครุภณัฑ์ 594,400                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 560,600                      

รายการระดบัที1่: ตุม้น า้หนกั Class E 2 ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

เขต 5 จงัหวดัราชบุรี  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบเตา้รบัไฟฟ้าในอาคาร ส านกังานสนบัสนุน

บริการสุขภาพ เขต 5 จงัหวดัราชบุรี  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี เครื่อง 1 10,600                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 33,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระยะดว้ยเลเซอรพ์รอ้มขาต ัง้ ส านกังาน

สนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จงัหวดัราชบุรี  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนผนงั (Wall Scanners) ส านกังานสนบัสนุน

บริการสุขภาพ เขต 5 จงัหวดัราชบุรี  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี เครื่อง 2 16,800                        

สนบัสนุนการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 35,000                     

งบลงทนุ 35,000                     

ครุภณัฑ์ 35,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,000                        
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รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 3  ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จงัหวดัราชบุรี  ต าบล

หนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 35,000                        

กรมสุขภาพจติ 16,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 16,000                     

ประชาชนไดร้บัการบริการเฉพาะทางดา้นสุขภาพจติ 16,000                     

พฒันาระบบขอ้มลูเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เพือ่สนบัสนุนระบบบริการ

สุขภาพจติ 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน * (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ศูนยสุ์ขภาพจติที่ 5 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี เครื่อง 1 16,000                        

กรมอนามยั 13,722,400                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 13,722,400                

พฒันาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกบัประชาชน 

ชมุชนและภาคเีครือขา่ย 13,722,400                

พฒันาศูนยเ์รียนรูก้ารส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอ้ม 13,722,400                

งบลงทนุ 13,722,400                

ครุภณัฑ์ 1,921,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 235,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว - ด า) ศูนยอ์นามยัที่

 5 ราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ศูนยอ์นามยัที่ 5 ราชบุรี 

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี ศูนยอ์นามยัที่ 5 ราชบุรี 

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 22,700                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 1,368,400                    

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั ศูนยอ์นามยัที่ 5 ราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง 

อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนอตัโนมตัิ ศูนย์

อนามยัที่ 5 ราชบุรี  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัดจิติอลพรอ้มที่วดัส่วนสูง ศูนยอ์นามยัที่ 

5 ราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขูดหนิปูน ศูนยอ์นามยัที่ 5 ราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง 

อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดับลิรูิบนิทางผวิหนงั ศูนยอ์นามยัที่ 5 ราชบุรี 

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 2 290,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจไฟฟ้าชนิดอตัโนมตัิ ศูนยอ์นามยัที่ 5 

ราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 3 380,400                      

รายการระดบัที1่: ชดุจ าลองสถานการณ์การเป็นผูสู้งอาย ุศูนยอ์นามยัที่ 5 

ราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 80,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 317,500                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานวจิยั ศูนยอ์นามยัที่ 5 

ราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 50,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูดู้ดซบัไอระเหยสารเคม ีศูนยอ์นามยัที่ 5 ราชบุรี ต าบล

หนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ตู ้ 1 267,500                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,801,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,801,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 32 หอ้ง ศูนยอ์นามยัที่ 5 ราชบุรี 

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 11,801,400                   

กระทรวงอตุสาหกรรม 620,000                   

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 500,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 500,000                   

ก ากบัดูแล ส่งเสริม และสนบัสนุนการประกอบธุรกจิอตุสาหกรรม 500,000                   

การก ากบัดูแล และถา่ยทอดเทคโนโลยสีถานประกอบธุรกจิอตุสาหกรรม 500,000                   

งบลงทนุ 500,000                   

ครุภณัฑ์ 500,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัส ีพรอ้มอปุกรณ์ ต าบลคุง้กระถนิ อ าเภอเมอืง

ราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ชดุ 1 500,000                      

กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ 120,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 120,000                   

โครงการส่งเสริมอตุสาหกรรมเหมอืงแร่และอตุสาหกรรมพื้นฐานเพือ่การพฒันาอยา่ง

ย ัง่ยนื 120,000                   

ถา่ยทอดความรู ้และใหค้ าปรึกษาแนะน าดา้นเทคโนโลยกีารผลติ และการจดัการ

วตัถดุบิ 120,000                   

งบลงทนุ 120,000                   

ครุภณัฑ์ 120,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 20 แผ่น ต่อนาท ีต าบลเจดยีห์กั อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 1 120,000                      

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร

ควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 24,717,500                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 6,354,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 6,354,500                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 6,054,500                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 4,403,000                 

งบลงทนุ 542,000                   

ครุภณัฑ์ 542,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 542,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 20 แผ่น  

ส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัราชบุรี  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี สถาบนัพระสงัฆาธกิาร 

ต าบลดอนทราย อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 10 512,000                      

งบอดุหนุน 3,861,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,861,000                    
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยม่วง ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าพทุธาราม ต าบลนางแกว้ อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าพบุอน (ธ) ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับุญมงคล (ธ) ต าบลดอนใหญ่ อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยตน้หา้ง (ธ) ต าบลอ่างหนิ อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัด าเนินสะดวก ต าบลด าเนินสะดวก อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยไมเ้ต็ง ต าบลน า้พ ุอ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกตบัเป็ด ต าบลดอนคลงั อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันิยมธรรมาราม ต าบลด่านทบัตะโก อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแจง้เจริญ ต าบลวดัเพลง อ าเภอวดัเพลง จงัหวดัราชบุรี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นโป่ง ต าบลบา้นโป่ง อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี วดั 1 666,000                      

ส่งเสริมอปุถมัภแ์ละพฒันาคณะสงฆ์ 1,651,500                 

งบด าเนินงาน 1,651,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,651,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงดูแลสถาบนัพระสงัฆาธกิาร จงัหวดั 24 1,651,500                    

พระพทุธศาสนาไดร้บัการส่งเสริมและเผยแผห่ลกัธรรม 300,000                   

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 300,000                   

งบอดุหนุน 300,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการจดัสรา้งอาคารปฏบิตัิธรรมวดัหนอง

ตาเนิด ต าบลปากช่อง อ าเภอาจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 300,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 18,363,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 413,000                   

การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความม ัน่คงภายในประเทศ 413,000                   

การบริหารจดัการความม ัน่คงชายแดน 413,000                   

งบลงทนุ 413,000                   

ครุภณัฑ์ 413,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ รร.ตชด.ตะโกปิดทอง ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดั หอ้ง 1 413,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 17,950,000                

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 17,950,000                

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 17,950,000                

งบลงทนุ 17,950,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,950,000                   
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ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 17,950,000                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกัระดบั ผบก. ภ.จว.ราชบุรี   ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอ

เมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 2,890,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัระดบั ผกก. - รอง ผบก. สภ.เมอืงราชบุรี   

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 1,890,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัระดบั ผกก. - รอง ผบก. สภ.บา้นคา   ต าบล

บา้นคา อ าเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 1,890,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัระดบั สว. - รอง ผกก. (แบบแฝด) สภ.บา้นคา 

ต าบลบา้นคา อ าเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 3,130,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัระดบั ผกก. - รอง ผบก. สภ.หลกัหา้ ต าบลดอน

ไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 1,890,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัระดบั สว. - รอง ผกก. (แบบแฝด) สภ.หลกัหา้ 

ต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี หลงั 2 6,260,000                    

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 135,200                   

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง

 อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัราชบุรี  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั ชดุ 2 49,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว ) และ ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังาน

คณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัราชบุรี  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอ ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสาหกจิ 21,812,600                

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 500,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 500,000                   

โครงการพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละแกไ้ขปญัหาสิ่งแวดลอ้ม 500,000                   

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิในพื้นทีภ่าคกลาง 500,000                   

งบอดุหนุน 500,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 500,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิในพื้นที่ภาคกลาง จงัหวดัราชบุรี ไร่ 200 500,000                      

การรถไฟแหง่ประเทศไทย 9,809,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 9,809,000                 

โครงการปรบัปรุงสะพานและช่องน า้ 9,809,000                 

ปรบัปรุงสะพานและช่องน า้ 9,809,000                 
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งบลงทนุ 9,809,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,809,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,809,000                    

รายการระดบัที1่: งานเปลีย่นหรือเสริมความม ัน่คงสะพานที่ช ารุดหรือรบั

น า้หนกักดเพลามาตรฐาน U.20 ไม่ได ้1 ช่วง   จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 9,809,000                    

การประปาส่วนภูมภิาค 2,725,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 2,725,000                 

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 2,725,000                 

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 2,725,000                 

งบลงทนุ 2,725,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,725,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,725,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 1, 5 ต าบลป่าหวาย 

อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 2,725,000                    

การเคหะแหง่ชาติ 1,178,600                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,178,600                 

โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 1,178,600                 

 พฒันาสภาพแวดลอ้มชมุชนเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติชมุชน 1,178,600                 

งบอดุหนุน 1,178,600                 

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 1,178,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรราชบุรี (เจดยีห์กั) ต าบลเจดยีห์กั อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั แห่ง 1 1,178,600                    

การกฬีาแหง่ประเทศไทย 7,600,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 7,600,000                 

การบริหารจดัการองคก์รและการบริการทางการกฬีา 7,600,000                 

ยกระดบัศูนยบ์ริการกฬีาของ กกท. ทีม่มีาตรฐานการใหบ้ริการเพือ่รองรบัการพฒันา

กฬีาและการออกก าลงักาย 7,600,000                 

งบลงทนุ 7,600,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,600,000                    

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,600,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ต่อเติม ซอ่มแซม ลูว่ิง่ยางสงัเคราะห ์สนามกฬีา

จงัหวดัราชบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 7,600,000                    

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 398,572,500               

จงัหวดัราชบรุี 279,965,700              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 279,965,700              

การพฒันาดา้นสงัคม 30,302,600                

ราชบรุีเมอืงวถิพีอเพยีงทีย่ ัง่ยนื 5,200,000                 

งบด าเนินงาน 5,200,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 18,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 132,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 29,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัสถานที่ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าถว้ยรางวลั 0 9,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,175,000                    
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รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,175,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารางวลั 0 75,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 236,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 3,380,000                    

ลดความเลือ่มล า้ไมท่ิ้งใครไวด้า้นหลงั 3,300,000                 

งบด าเนินงาน 3,300,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 18,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 58,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 756,200                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าป้าย 0 21,800                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัสถานที่ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าอาหารและเครื่องดื่ม 0 434,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 255,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 195,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 68,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 53,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,430,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 160,000                      

พฒันาประชาชนคุณภาพเพือ่อนาคตราชบรุี 10,480,600                

งบด าเนินงาน 10,480,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,480,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 1,308,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 873,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,167,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ 0 456,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าป้าย 0 30,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมายานพาหนะ 0 65,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัสถานที่ 0 16,400                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัเตรียมเครื่องเสยีงพรอ้มอปุกรณ์ 0 65,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าอาหารและเครื่องดื่ม 0 455,600                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 51,500                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 15,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าถว้ยรางวลั 0 6,500                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าวุฒบิตัร 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,918,800                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 3,918,800                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,565,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 331,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 1,139,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 94,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 373,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 240,000                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 912,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 104,400                      

ราชบรุีเมอืงปลอดภยั 24 ชัว่โมง (Safety City) 2,322,000                 

งบด าเนินงาน 2,322,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,322,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 43,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 190,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 747,600                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าป้าย 0 2,600                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัสถานที่ 0 15,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าอาหารและเครื่องดื่ม 0 680,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 514,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 514,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 100,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 77,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 189,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 59,600                        

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 9,000,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 53,329,000                

บริหารจดัการน า้ทีส่มบูรณ์และย ัง่ยนื 12,618,000                

งบลงทนุ 12,618,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,618,000                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 4,673,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น พรอ้มหอถงัทรงแชมเปญ

และขยายเขตบริเวณหลงัวดัแกม้อน้ หมู่ที่ 3  ต าบลแกม้อน้ อ าเภอจอมบงึ แห่ง 1 1,218,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้นแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 

2 ต าบลบา้นเลอืก อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 2,905,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถงัประปาหมู่บา้น พรอ้มระบบติดต ัง้ หมู่ที่ 5 

ต าบลเกาะศาลพระ อ าเภอวดัเพลง จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 550,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,745,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคลองดาดคอนกรีตเสริมเหลก็ เลยีบถนนหว้ย

ตะแคง -เขาสวนหลวง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 - 11 ต าบลเกาะพลบัพลา อ าเภอ

เมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 2,690,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคลองส่งน า้ดาดคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 8 บา้น

ดอนตาสน ต าบลจอมประทดั อ าเภอวดัเพลง จงัหวดัราชบุรี ขนาดปากกวา้ง

 2.5 เมตร ลกึ 1.2 เมตร ระยะทาง 615 เมตร แห่ง 1 1,055,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอ่างเกบ็น า้ชมุชนบา้นด่านทบัตะโก ระยะที่ 2 

ต าบลด่านทบัตะโก อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 3,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมคลองส่งน า้ หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งหลวง 

อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 1,200,000                    

พฒันานิเวศนเ์มอืงทีย่ ัง่ยนื 38,866,000                

งบด าเนินงาน 306,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 306,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 306,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาการเฝ้าระวงั เกบ็ตวัอยา่งคุณภาพน า้คูคลอง

สาขา คลองตาคต-ด าเนินสะดวก 0 306,000                      

งบลงทนุ 38,560,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 38,560,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 28,560,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้แม่กลอง บริเวณวดัช่อง

ลม ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ยาว 38 เมตร แห่ง 1 4,560,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้แม่กลอง บริเวณวดั

ธรรมวโิรจน ์หมู่ที่ 5 ต าบลพงสวาย อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ยาว แห่ง 1 24,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบบ าบดัน า้เสยีรวม อ าเภอเมอืงราชบุรี แห่ง 1 10,000,000                   

เสริมสรา้งความอดุมสมบูรณ์ระบบนิเวศนข์องจงัหวดัราชบรุี 1,845,000                 

งบด าเนินงาน 1,130,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,130,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 52,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 822,600                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาเพาะช ากลา้ไม ้ 0 373,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าแนวกนัไฟ 0 102,800                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าป้าย 0 2,800                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมายานพาหนะ 0 22,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัเกบ็ขอ้มูล ส ารวจการวางแปลงและการดูแล 0 315,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าประกาศนียบตัร 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 75,600                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 75,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 74,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 31,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าที่พกัในประเทศ บาท 0 43,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 21,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 28,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 20,000                        

งบลงทนุ 714,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 714,800                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 364,800                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายเกเบี้ยน ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง 

จงัหวดัราชบุรี ขนาด 3 เมตร แห่ง 10 248,800                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้กึ่งถาวร ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง

 จงัหวดัราชบุรี ขนาด 4 เมตร แห่ง 4 116,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ไร่ 100 350,000                      
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การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 45,254,800                

เสริมสรา้งเศรษฐกจิชมุชนเขม้แขง็ 13,026,000                

งบด าเนินงาน 13,026,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,026,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 35,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 12,492,000                   

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าบรรจภุณัฑ์ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่:  ค่าจา้งเหมาจดังาน Road Show 0 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ 0 7,592,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าป้ายประชาสมัพนัธ ์Ratchaburi Premium 0 590,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 459,900                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 459,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 6,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 22,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 10,000                        

พฒันาการคมนาคมและโครงสรา้งพื้นฐานขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 32,228,800                

งบลงทนุ 32,228,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 32,228,800                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 32,228,800                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและยกระดบัเสน้ทางคมนาคม ทางหลวง

หมายเลข 3291 ตอนแกว้ฟ้า-เขาช่องพราน ระหวา่ง กม.21+008 - กม.

22+545 อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี สายทาง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยาง สาย  (รบ.C1-52) วดัโขลง

สุวรรณคีร-ีบา้นหนองเกษร อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี ระยะทาง 13.807 สายทาง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลูกรงับดอดัแน่น (สายซอนตา้-ฝัง่แฟร)์ 

พรอ้มวางท่อระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 4 บา้นหนองนกกระเรียน  

ต าบลรางบวั    อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี กวา้ง 8 เมตร ระยะทาง 0.650 สายทาง 1 1,125,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 1 บา้นบางกลว้ย 

ต าบลจอมประทดั อ าเภอวดัเพลง จงัหวดัราชบุรี กวา้ง 4 เมตร ระยะทาง สายทาง 1 1,203,000                    

การพฒันาดา้นเกษตร 15,872,600                

เมอืงเกษตรสเีขยีวทีย่ ัง่ยนืเพือ่เศรษฐกจิเพิม่ค่า 10,612,500                

งบด าเนินงาน 7,701,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,701,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 43,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,161,500                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าบรรจภุณัฑ์ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าป้าย 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัสถานที่ 0 145,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัประชาสมัพนัธ์ บาท 0 560,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจประเมนิแปลง 0 870,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 13,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานมหกรรมสตัวน์ า้สวยงาม 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาประกอบอาหาร 0 66,000                        
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รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 1,500                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาประกวดกลว้ยไม ้ 0 458,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาปรบัปรุงศูนยเ์รียนรูก้ารผลติสมนุไพร 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานประกวดผกัผลไม ้ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาตกแต่งกลว้ยไม ้ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าถว้ยรางวลั 0 148,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาติดตามประเมนิผล 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าที่ก ัน้มมุบ่อจระเข ้ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 634,100                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 634,100                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 70,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 176,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 94,300                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 82,600                        

รายการระดบัที1่: ค่ารางวลั 0 1,285,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 83,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 33,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 18,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 900,000                      

งบลงทนุ 2,911,000                 

ครุภณัฑ์ 269,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 269,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊พบั ตวั 10 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูโ้ชวผ์ลติภณัฑ์ ตู ้ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้ตากพชืสมนุไพร ชดุ 10 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นฉีดน า้แรงดนัสูง เครื่อง 1 4,000                         

รายการระดบัที1่: ตูอ้บสมนุไพรแบบ 10 ถาดพรอ้มอปุกรณ์ ชดุ 2 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบดสมนุไพร ขนาด 2,000 กรมั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกล ัน่น า้มนัหอมระเหย ขนาด 50 ลติร พรอ้มอปุกรณ์ ชดุ 1 80,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,642,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 961,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมอาคารรวบรวมและคดัแยกผลผลติทาง

การเกษตร หมู่ที่ 15 ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 961,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,681,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารแปรรูปสมนุไพร และหอ้งน า้ ต าบลด่านทบั

ตะโก อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 1,681,000                    

ราชบรุีเมอืงปศุสตัวค์รบวงจร 4,000,400                 

งบด าเนินงาน 3,230,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,230,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 94,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,600                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 676,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าป้าย 0 12,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมายานพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาติดตามจดัต ัง้ธนาคารพนัธุส์ตัว ์ 0 216,000                      
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รายการระดบัที2่: จา้งเหมาติดตามการพฒันามาตรฐานฟารม์ 0 198,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาสตัวแ์พทย์ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 312,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 312,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 38,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 370,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ บาท 0 881,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 595,000                      

งบลงทนุ 770,000                   

ครุภณัฑ์ 770,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 770,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสบัหญา้ เครื่อง 16 400,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัสนาม ชดุ 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัเกบ็น า้ไนโตรเจน ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัเกบ็น า้เชื้อ ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: กรงกกและอนุบาลสตัวปี์ก กรง 100 200,000                      

เกษตรเพือ่ความม ัน่คงทางอาหารกบัคุณภาพชวีติ 1,259,700                 

งบด าเนินงาน 1,259,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,259,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,600                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 462,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาหอ้งปฏบิตัิการ 0 82,500                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าป้าย 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาควบคุมและปฏบิตัิงานเพาะพนัธป์ลา 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 80,300                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 80,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 69,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 69,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 180,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 382,900                      

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 135,206,700              

พฒันาการทอ่งเทีย่วเชงิกฬีา วฒันธรรม ประเพณี และสุขภาพ 32,336,500                

งบด าเนินงาน 17,173,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,173,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 63,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 16,939,000                   

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าป้าย 0 88,800                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัสถานที่ 0 1,700,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาประกอบอาหาร เครื่องดื่ม บาท 0 162,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัแสดงศิลปวฒันธรรม 0 200,000                      
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานเทศกาลองุน่หวานและของดอี าเภอ

ด าเนินสะดวก 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานแสดงศิลปวฒันธรรมและสบืสาน

หนงัใหญ่วดัขนอน 0 950,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัพธิเีปิดงาน 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานสบัปะรดหวานบา้นคา อ าเภอบา้นคา 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานวนัมะม่วงและของดอี าเภอปากท่อ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปรบัปรุงโครงการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานแสดงผลติผลทางการเกษตร 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานแสดงศิลปวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถิน่ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานแสดงและจ าหน่าย 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ OTOP 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานแสดงผลติภณัฑร์าชบุรีพรีเมีย่ม 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัแสดงโชวเ์พือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานเทศกาลงานศิลปวฒันธรรม 0 900,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าซุม้วถิชีวีติชมุชน 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานสบืสานประเพณีของดบีางแพ 0 948,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานของดบีา้นโป่งเมอืงคนงาม 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรกัษ์

ศิลปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่อ าเภอโพธาราม 0 750,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานวฒันธรรมประเพณีไทยตะนาวศรี 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดักจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว อ าเภอจอม 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 17,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 10,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 18,000                        

งบลงทนุ 15,163,500                

ครุภณัฑ์ 205,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 205,000                      

รายการระดบัที1่: ตูก้ระจกชัน้เดยีว ขนาด 70x150x70 เซนติเมตร ตู ้ 5 37,500                        

รายการระดบัที1่: ตูก้ระจกจ านวน 3 ชัน้ ขนาด 40x150x180 เซนติเมตร ตู ้ 5 47,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เสื้อผา้และอปุกรณ์ ตู ้ 4 20,000                        

รายการระดบัที1่: ผา้ม่านพรอ้มอปุกรณ์ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ตูอ้บไอน า้สมนุไพร ตู ้ 1 50,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,958,500                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 9,670,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นที่และเทปูนคอนกรีตเสริมเหลก็ บริเวณซุม้วถิี

ชวีติชาวไทยวน วดัทุ่งหญา้คมบาง ต าบลดอนแร่ อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดั แห่ง 1 133,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารแพทยแ์ผนไทย จงัหวดัราชบุรี แห่ง 3 2,300,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารพพิธิภณัฑห์นงัใหญ่วดัขนอน ต าบลสรอ้ย

ฟ้า อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 2,237,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคาร จวนผูว้า่ราชการจงัหวดั (หลงัเก่า) เป็นหอ

ศิลป์ ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 5,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,288,000                    
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รายการระดบัที1่: อาคารค่ายพกัเยาวชนเขตรกัษาพนัธส์ตัวป่์าแม่น า้ภาช ีหมู่

ที่ 13 ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 2,488,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารแสดงนิทรรศการวถิชีวีติชาวไทยวน วดัทุ่งหญา้คม

บาง ต าบลดอนแร่ อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ขนาดกวา้ง 6 ยาว 20 หลงั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้เพือ่การท่องเที่ยวพื้นที่ทางเขา้อทุยานหนิ

เขางู ต าบลเกาะพลบัพลา อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้เพือ่การท่องเที่ยวบริเวณวดัขนอน อ าเภอ

โพธาราม ต าบลสรอ้ยฟ้า อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี หลงั 1 1,250,000                    

เมอืงอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วคุณภาพ 11,500,000                

งบด าเนินงาน 11,500,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 10,911,100                   

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดักจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปรบัปรุงโครงการ 0 421,100                      

รายการระดบัที2่: จา้งจดังานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลแห่งแสงไฟ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาพฒันาผลติภณัฑแ์ละจดัท าบรรจภุณัฑ์ 0 210,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 564,800                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 564,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,100                        

พฒันาเมอืงทอ่งเทีย่วสวนผึ้งระดบัโลก 25,430,000                

งบลงทนุ 25,430,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,430,000                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 2,290,000                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้โคมไฟฟ้าส่องแสงสวา่ง ถนนรอบอ่างเกบ็น า้บา้นชฎั

ป่าหวาย ต าบลท่าเคย อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ชดุ 50 2,290,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 2,430,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีตถนนสายบา้นไร่

พฒันา หมู่ที่ 5 ต าบลป่าหวาย อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ระยะทาง 1.340 สายทาง 1 2,430,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 20,710,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งและปรบัปรุงจดุชมววิ งานศิลป์ ก าแพงหนิ 

ประติมากรรม จดุถา่ยรูปแลนดม์ารค์สวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แห่ง 5 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันร์อบอ่างเกบ็น า้บา้นชฏัป่าหวายอ าเภอ

สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,000 ตารางเมตร แห่ง 1 3,710,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานไมเ้สาคอนกรีต อ่างเกบ็น า้บา้นชฏัป่าหวาย

 อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี กวา้ง 2 เมตร ยาว 100 เมตร แห่ง 1 2,000,000                    

ราชบรุีน่าอยู่ (Smart City) 65,940,200                

งบลงทนุ 65,940,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 65,940,200                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 25,940,200                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลัติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 

ต าบลเขาขลงุ เชือ่มต่อหมู่ที่ 12 ต าบลเขาชะงุม้ อ าเภอโพธาราม จงัหวดั

ราชบุรี ระยะทาง 2.340 กโิลเมตร สายทาง 1 5,940,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและยกระดบัเสน้ทางคมนาคมทางหลวง 4 ตอน

ควบคุม 0303 ตอนหลมุดนิ-หว้ยชนิสหีท์ี่ กม.108+395 (เภสชัอ่างทอง) 

ก่อสรา้งสะพานและทางลอดเป็นจดุกลบัรถ กวา้ง 11.00 เมตร อ าเภอเมอืง สายทาง 1 20,000,000                   
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: จดัระเบยีบสายไฟฟ้า โทรศพัทล์งใตด้นิถนนสายท่องเที่ยว

เชงิวฒันธรรม ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ระยะทาง 

1.300 กโิลเมตร แห่ง 1 40,000,000                   

กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง 1 118,606,800              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 118,606,800              

โครงการเพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 14,806,800                

พฒันาขดีความสามารถการผลติสนิคา้เกษตรปลอดภยั 6,292,600                 

งบด าเนินงาน 6,292,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,292,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 26,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 10,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,590,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดันิทรรศการ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัแสดงของดแีละสนิคา้เกษตรปลอดภยั 

(ต่างจงัหวดั) 0 4,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัแสดงของดแีละสนิคา้เกษตรปลอดภยั 

(ภายในจงัหวดั) 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัแสดงนวตักรรมดา้นการเกษตร 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจประเมนิแปลง 0 240,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าบรรจภุณัฑ์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 491,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 491,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 24,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 150,000                      

ส่งเสริมช่องทางการตลาดเพือ่เพิม่มลูค่าและช่องทางการจ าหน่ายสนิคา้สตัวน์ า้ 8,514,200                 

งบด าเนินงาน 8,514,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,514,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 139,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,950,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดันิทรรศการ 0 510,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าของช าร่วย 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าฐานขอ้มูลเกษตรกรเพือ่พฒันา

ศกัยภาพไปสู่ smart farmer 0 450,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าฐานขอ้มูลและประชาสมัพนัธส์นิคา้

สตัวน์ า้สวยงาม 0 450,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัสถานที่งานมหกรรมสตัวน์ า้ 0 2,590,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการตรวจรบัรอง/ตรวจติดตาม/ต่ออาย ุ

เพือ่คงไวซ้ึง่การรบัรองฟารม์เพาะเลี้ยงสตัวน์ า้ ตามมาตรฐาน GAP 0 750,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการตรวจรบัรอง/ตรวจติดตาม/ต่ออาย ุ

เพือ่คงไวซ้ึง่การรบัรองฟารม์เพาะเลี้ยงสตัวน์ า้ตามมาตรฐาน GAP มกษ. 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการตรวจสุขอนามยัเบื้องตน้สถานรบัซื้อ

และกระจายสนิคา้สตัวน์ า้ หรือสถานแปรรูปเบื้องตน้ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 367,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 367,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 243,500                      
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รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 45,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 198,500                      

รายการระดบัที1่: ค่ารางวลั 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าประชาสมัพนัธง์าน และ/หรือรบัสมคัรการประกวด

ในงานมหกรรมสตัวน์ า้สวยงาม 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 239,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 256,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 202,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 416,100                      

โครงการเพิม่ศกัยภาพภาคการทอ่งเทีย่วและบริการ 98,800,000                

ปรบัปรุงเสน้ทางทอ่งเทีย่วภาคตะวนัตก 73,800,000                

งบลงทนุ 73,800,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 73,800,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 73,800,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางสาย รบ.C1-77 บา้นสวนผึ้ง - บา้น

หว้ยม่วง ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ระยะทาง 6.000 สายทาง 1 23,800,000                   

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง หมายเลข 3208 สาย เขาวงั – 

เหมอืงผาปกคา้งคาว ระหวา่ง กม.41+830 - กม. 52+000 ต าบลสวนผึ้ง 

อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ระยะทาง 9.170 กโิลเมตร สายทาง 1 50,000,000                   

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วพื้นทีก่ลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง 1 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบ่อน า้พรุอ้นบา้นโป่งกระทงิ หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นคา

 อ าเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาพื้นที่อทุยานหนิเขางู ต าบลเขางู อ าเภอเมอืงราชบุรี 

จงัหวดัราชบุรี และพื้นที่เชือ่มโยงโดยรอบ แห่ง 1 10,000,000                   

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการภารกจิของกลุ่มจงัหวดั 5,000,000                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 5,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 0 5,000,000                    


