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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 6,939,653,214            

จงัหวดักาญจนบรุี 6,939,653,214            

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 52,781,600                

กองบญัชาการกองทพัไทย 52,781,600                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 52,781,600                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 52,781,600                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 19,474,200                

งบลงทนุ 19,474,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,474,200                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 19,474,200                   

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี กม. 1.32 778,900                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี กม. 3 1,707,600                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี กม. 2.2 1,253,800                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค 

จงัหวดักาญจนบุรี กม. 2 1,209,600                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค 

จงัหวดักาญจนบุรี กม. 1.35 770,000                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค

 จงัหวดักาญจนบุรี กม. 1 575,700                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค

 จงัหวดักาญจนบุรี กม. 3.25 1,530,900                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค

 จงัหวดักาญจนบุรี กม. 1 515,100                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค

 จงัหวดักาญจนบุรี กม. 4.5 2,231,400                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรลาดยาง ต าบลบา้น

เก่า อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี กม. 0.75 1,696,000                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรลาดยาง ต าบลท่า

เสา อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี กม. 1.8 4,458,800                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรลาดยาง ต าบลท่า

เสา อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี กม. 1.1 2,746,400                    

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 33,307,400                

งบลงทนุ 33,307,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,307,400                   

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

03710000 จงัหวดักาญจนบรุี
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ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 8,394,700                    

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เเห่ง 1 443,300                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค 

จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค 

จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค 

จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค 

จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานสรา้งระบบประปามาตรฐาน ต าบลไทรโยค อ าเภอไทร

โยค จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 640,400                      

รายการระดบัที1่: งานสรา้งระบบประปามาตรฐาน   ต าบลท่าเสา อ าเภอไทร

โยค จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 640,400                      

รายการระดบัที1่: งานสรา้งระบบประปามาตรฐาน ต าบลไทรโยค อ าเภอไทร

โยค จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 640,400                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลลาดหญา้ อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลลาดหญา้ อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลลาดหญา้ อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลลาดหญา้ อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลลาดหญา้ อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลลาดหญา้ อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลลาดหญา้ อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลลาดหญา้ อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูม ิ

จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลหนองลู อ าเภอสงัขละบุรี 

จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 225,800                      
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รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลหนองลู อ าเภอสงัขละบุรี 

จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูม ิ

จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค 

จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลวงัดง้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี

 จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 290,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 24,912,700                   

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลลาดหญา้ อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 883,400                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลหนองประดู่ อ าเภอเลาขวญั 

จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 2,446,600                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลหนองประดู่ อ าเภอเลาขวญั 

จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 3,597,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลหนองประดู่ อ าเภอเลาขวญั 

จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 3,772,800                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลหนองประดู่ อ าเภอเลาขวญั 

จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 8,027,300                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลหนองประดู่ อ าเภอเลาขวญั 

จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 1,072,000                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลหนองประดู่ อ าเภอเลาขวญั 

จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 4,702,800                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี

 จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 410,600                      

กระทรวงการคลงั 270,610,600               

กรมศุลกากร 270,610,600              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 270,610,600              

โครงการพฒันาด่านศุลกากรพื้นทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ 270,610,600              

การพฒันาด่านศุลกากรพื้นทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ 270,610,600              

งบลงทนุ 270,610,600              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 270,610,600                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 270,610,600                 

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งด่านศุลกากรบริเวณจดุผ่านแดนถาวร

บา้นพนุ า้รอ้น ระยะที่ 1 ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 270,610,600                 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 5,752,500                 

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 1,480,300                 

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                         
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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 814,000                   

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 814,000                   

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คง

ของมนุษยจ์งัหวดักาญจนบุรี  ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี คนั 1 814,000                      

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 3,281,200                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 3,281,200                 

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพราษฎรบนพื้นทีสู่ง 3,281,200                 

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนบนพื้นทีสู่ง 3,281,200                 

งบลงทนุ 3,281,200                 

ครุภณัฑ์ 1,400,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 112,200                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน ศูนยพ์ฒันาราษฎรบนพื้นที่สูงจงัหวดั

กาญจนบุรี    ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ตู ้ 10 55,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ศูนยพ์ฒันาราษฎรบนพื้นที่

สูงจงัหวดักาญจนบุรี    ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั เครื่อง 2 57,200                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ศูนย์

พฒันาราษฎรบนพื้นที่สูงจงัหวดักาญจนบุรี    ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,881,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,881,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งที่ท  าการเขตพื้นที่สูง ศูนยพ์ฒันาราษฎรบนพื้นที่

สูงจงัหวดักาญจนบุรี ต าบลหนองลู อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 1,881,000                    

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 991,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 991,000                   

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 991,000                   

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 991,000                   

งบลงทนุ 991,000                   

ครุภณัฑ์ 991,000                      
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ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

 กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็  

สถาบนัเพาะกลา้คุณธรรม ต าบลจรเขเ้ผอืก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดั คนั 1 991,000                      

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 953,945,100               

กรมชลประทาน 898,530,300              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 85,900,000                

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 55,400,000                

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 55,400,000                

งบลงทนุ 55,400,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 55,400,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 55,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งฝายทดน า้ทุ่งสามพรอ้มขดุลอก 

(โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื) ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค จงัหวดั รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้ฝายทดน า้บา้นหนองรีอนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริฝัง่ขวา ต าบลหนองรี อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 30,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 400,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตรกรในเขตจงัหวดักาญจนบุรี ต าบลทุ่งกระบ า่ อ าเภอ

เลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 400,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 30,500,000                

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 30,500,000                

งบลงทนุ 30,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,500,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 30,500,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนบนคนัคลอง DI.LB.  ต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง 

จงัหวดักาญจนบุรี ระยะทาง 7.700 กม. รายการ 0 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนบนคนัคลองหนองโรง ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง

 จงัหวดักาญจนบุรี  ระยะทาง 7.000 กม. รายการ 0 14,500,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 573,599,900              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 195,496,500              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 195,496,500              

งบลงทนุ 195,496,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 195,496,500                 

ค่าส ารวจออกแบบ 20,100,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษา ส ารวจ ออกแบบ งานชลประทาน ส านกังาน

ชลประทานที่ 13 จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 12,865,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจคุณภาพน า้และปริมาณน า้ในอ่างและในล าน า้ รายการ 0 556,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าส ารวจตะกอน คุณภาพน า้ และปริมาณน า้ในอ่าง

เกบ็น า้และในล าน า้ ศูนยอ์ทุกวทิยาชลประทานภาคตะวนัตก จงัหวดั รายการ 0 556,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าด าเนินการสถานีอทุกวทิยา รายการ 0 6,679,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าด าเนินการสถานีอทุกวทิยาชลประทาน  ศูนยอ์ทุก

วทิยาชลประทานภาคตะวนัตก จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 6,297,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท าขอ้มูลสารสนเทศอทุกวทิยาชลประทาน ศูนย์

อทุกวทิยาชลประทานภาคตะวนัตก จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 382,300                      
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ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 175,396,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารบริเวณปากคลองส่งน า้ประปา ต าบลท่าม่วง

 อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้สาย 1ขวา-5ซา้ย ต าบลท่ามะกา 

อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้เกยีรม์อเตอร ์ปตร.ปากคลอง 2ขวา-2ซา้ย โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบลดอนเจดยี ์อ าเภอพนมทวน จงัหวดั รายการ 0 714,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบท่อส่งน า้อ่างเกบ็น า้บา้นประไรโหนก ระยะ 2

 ต าบลหนองลู อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบท่อส่งน า้อ่างเกบ็น า้พตุะเคียน ต าบลสมเด็จ

เจริญ อ าเภอหนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสระเกบ็น า้ ศูนยก์ารเรียนรูพ้นมทวน ต าบลหนอง

โรง อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 980,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 84,656,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดทา้ยท่อส่งน า้เขา้นา คลองส่งน า้ 

1ซ-5ซ.  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาก าแพงแสน ต าบลสนามแย ้อ าเภอ

ท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกตะกอนดนิดว้ยแรงคน คูส่งน า้สายใหญ่ ฝ่าย

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 1 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่ามะกา ต าบลพงั

ตรุ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 333,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกตะกอนดนิคลอง 1ซา้ย - 1 ขวา โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาท่ามะกา ต าบลเขานอ้ย อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกตะกอนดนิคลอง 2ซา้ย - 1 ขวา  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาท่ามะกา ต าบลแสนตอ อ าเภอท่ามะกา จงัหวดั รายการ 1 1,030,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกตะกอนดนิคลอง 1 ขวา -3 ซา้ย - 1 ขวา  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่ามะกา ต าบลเขาสามสบิหาบ อ าเภอท่า รายการ 1 1,160,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สายใหญ่ 1 ขวา จดุ

เสีย่งบริเวณสะพานรถยนต ์ระยะที่ 1 ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 3  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่ามะกา ต าบลม่วงชมุ อ าเภอท่าม่วง รายการ 1 2,940,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สายซอย จ านวน 2 

สาย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครปฐม ต าบลท่ามะกา อ าเภอท่า

มะกา จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นา จ านวน 16 แห่ง(จ.กาญจนบุร)ี

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครปฐม ต าบลท่ามะกา อ าเภอท่ามะกา 

จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบานฝาท่อและเครื่องกวา้นบานระบาย จ.

กาญจนบุรี โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครปฐม ต าบลท่ามะกา อ าเภอ

ท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 80,000                        

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้ จ านวน 2 สาย 

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครปฐม ต าบลท่ามะกา อ าเภอท่ามะกา 

จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิในคลองส่งน า้ภายในเขต

จงัหวดักาญจนบุรี จ านวน 10 สาย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนม

ทวน ต าบลดอนแสลบ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 3,610,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง 2ขวา-2ขวา-2ซา้ย กม.

7+500 - 10+700  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบลพระ

แท่น อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 800,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สายใหญ่ 1ซา้ย กม.

8+000 - 11+994  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบลหนอง

ขาว อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 995,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดถนนคนัคลอง ร.สายใหญ่จรเขส้ามพนั

 กม.68+935  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบลดอนเจดยี ์

อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 685,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดถนนคนัคลอง ร.สายใหญ่จรเขส้ามพนั

 กม.47+550  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบลพงัตรุ 

อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมโรงสูบน า้ (แปลงทดลองออ้ย)  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบลดอนเจดยี ์อ าเภอพนมทวน จงัหวดั รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียง เหนือ-ทา้ย ท่อลอดถนน ร.5ขวา 

จรเขส้ามพนั กม.2+618 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบล

พงัตรุ อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 620,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียง เหนือ-ทา้ย อาคารน า้ตก ร.9A ซา้ย 

จรเขส้ามพนั กม.1+000  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบล

ดอนแสลบ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 895,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้คลองส่งน า้สาย 1 ขวา - 2 

ซา้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบลทุ่งทอง อ าเภอท่าม่วง

 จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้คลองส่งน า้สาย 1 ขวา -3 ซา้ย

 -2 ซา้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบลพงัตรุ อ าเภอ

พนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 230,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้คลองส่งน า้สาย 4 ซา้ย -2 ซา้ย

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบลพงัตรุ อ าเภอพนมทวน 

จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 250,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบาน ปตร.ปากคลองส่งน า้สาย 3ซา้ย-2ซา้ย  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบลหนองสาหลา่ย อ าเภอพนม

ทวน จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม Drain Outlet ร.9 ซา้ย กม.1+200  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบลดอนแสลบ อ าเภอหว้ย รายการ 1 758,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม Drain Outlet ร.9 ซา้ย กม.1+300  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบลดอนแสลบ อ าเภอหว้ย รายการ 1 712,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียง เหนือ-ทา้ย อาคารน า้ตก ร.9A ซา้ย 

จรเขส้ามพนั กม.1+600  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบล

ดอนแสลบ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 875,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียง เหนือ-ทา้ย ท่อลอดถนน ร.5ขวา 

จรเขส้ามพนั กม.6+278  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบล

พงัตรุ อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 592,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง 1ขวา-2ขวา-2ขวา-2ซา้ย 

กม.0+000 - 2+200 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบลพระ

แท่น อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียง เหนือ-ทา้ย ท่อลอดถนน ร.8 ซา้ย 

ท่าสารบางปลา กม.0+208  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน 

ต าบลอโุลกสีห่มืน่ อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมทรบ.ปากคลอง ร.4ขวา จรเขส้ามพนั กม.

0+000  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบลพนมทวน อ าเภอ

พนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 470,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบานระบาย ปตร.เขือ่นแม่กลอง (บานที่ 2)  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่กลอง ต าบลม่วงชมุ อ าเภอท่าม่วง รายการ 1 990,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมป้องกนัการกดัเซาะริมตลิง่เขือ่นแม่กลองฝัง่

ซา้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่กลอง ต าบลม่วงชมุ อ าเภอท่าม่วง 

จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมป้องกนัการกดัเซาะริมตลิง่เขือ่นแม่กลองฝัง่

ขวา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่กลอง ต าบลม่วงชมุ อ าเภอท่าม่วง 

จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 2L-5L-2L จ านวน 1 สาย  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง ต าบลพงัตรุ อ าเภอพนมทวน รายการ 1 585,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงฝายหว้ยยายทอง  โครงการ

ชลประทานกาญจนบุรี ต าบลจรเขเ้ผอืก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดั รายการ 1 880,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกหนา้ฝายทดน า้บา้นหนองไมเ้อื้อย 1  

โครงการชลประทานกาญจนบุรี ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้บา้นลานกร่างอนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ  โครงการชลประทานกาญจนบุรี ต าบลหนองกุ่ม

 อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 630,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองท่าลอ้-อู่ทอง ต.สระลงเรือ  โครงการ

ชลประทานกาญจนบุรี ต าบลสระลงเรือ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดั รายการ 1 970,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้อ่างเกบ็น า้บา้นล าทรายตอนบน  

โครงการชลประทานกาญจนบุรี ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้อ่างเกบ็น า้วดัทพิยสุ์คนทธ์าราม  

โครงการชลประทานกาญจนบุรี ต าบลดอนแสลบ อ าเภอหว้ยกระเจา รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมสระเกบ็น า้บา้นพพุง  โครงการชลประทาน

กาญจนบุรี ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบกระจายน า้ภูเขาเปียก  โครงการ

ชลประทานกาญจนบุรี ต าบลดอนแสลบ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดั รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมสระเกบ็น า้สวนไมด้อกไมห้อม  โครงการ

ชลประทานกาญจนบุรี ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั รายการ 1 960,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิทิ้งหนา้ ปตร.ท่าลอ้-อู่ทอง  โครงการ

ชลประทานกาญจนบุรี ต าบลท่าลอ้ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 920,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกหนา้ฝายทดน า้หว้ยน า้ขุน่  โครงการ

ชลประทานกาญจนบุรี ต าบลหว้ยเขยง่ อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดั รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายหนิก่อ หมู่ 7  โครงการชลประทาน

กาญจนบุรี ต าบลสมเด็จเจริญ อ าเภอหนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 970,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิทิ้งอ่างเกบ็น า้หว้ยกระทะแตก  โครงการ

ชลประทานกาญจนบุรี ต าบลศรีมงคล อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ท่าลอ้-อู่ทอง ฝัง่ขวา กม.9+310

 ถงึ กม.11+020  โครงการชลประทานกาญจนบุรี ต าบลท่าลอ้ อ าเภอท่า

ม่วง จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 970,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเกยีรม์อเตอรป์ระตูระบายน า้ท่าลอ้  โครงการ

ชลประทานกาญจนบุรี ต าบลท่าลอ้ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องสูบน า้และตูค้วบคุมอาคารทดน า้บา้น

ปากน า้รกั จดุที่ 2  โครงการชลประทานกาญจนบุรี ต าบลลาดหญา้ 

อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 495,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิคลองท่าลอ้-อู่ทอง กม.

12+000 ถงึ กม.13+500  โครงการชลประทานกาญจนบุรี ต าบลท่าลอ้ 

อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 980,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเกยีรม์อเตอรอ์าคารทดน า้บา้นปากน า้รกั  

โครงการชลประทานกาญจนบุรี ต าบลลาดหญา้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี รายการ 1 480,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิฝายทดน า้หว้ยแม่ระวงั 

กม.1+000  โครงการชลประทานกาญจนบุรี ต าบลสมเด็จเจริญ อ าเภอ

หนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 310,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิฝายทดน า้หว้ยแม่ระวงั 

กม.1+800  โครงการชลประทานกาญจนบุรี ต าบลสมเด็จเจริญ อ าเภอ

หนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 320,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิฝายทดน า้หว้ยแม่ระวงั 

กม.2+400  โครงการชลประทานกาญจนบุรี ต าบลสมเด็จเจริญ อ าเภอ

หนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 330,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิฝายทดน า้หว้ยแม่ระวงั 

กม.3+300  โครงการชลประทานกาญจนบุรี ต าบลสมเด็จเจริญ อ าเภอ

หนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 315,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิฝายทดน า้หว้ยแม่ระวงั 

กม.4+000  โครงการชลประทานกาญจนบุรี ต าบลสมเด็จเจริญ อ าเภอ

หนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 325,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิฝายทดน า้หว้ยแม่ระวงั 

กม.4+600  โครงการชลประทานกาญจนบุรี ต าบลสมเด็จเจริญ อ าเภอ

หนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 327,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิฝายทดน า้หว้ยแม่ระวงั 

กม.11+000  โครงการชลประทานกาญจนบุรี ต าบลสมเด็จเจริญ อ าเภอ

หนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 319,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบานระบายน า้พรอ้มอาคารประกอบระบบส่ง

น า้บา้นลานกร่างอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  โครงการชลประทาน

กาญจนบุรี ต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองท่าลอ้-อู่ทอง ต.รางหวาย  โครงการ

ชลประทานกาญจนบุรี ต าบลรางหวาย อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้บา้นลานกร่างอนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ  โครงการชลประทานกาญจนบุรี ต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อ รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองท่าลอ้-อู่ทอง ต.ดอนตาเพชร  

โครงการชลประทานกาญจนบุรี ต าบลดอนตาเพชร อ าเภอพนมทวน รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้บา้นลานกร่างอนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ  โครงการชลประทานกาญจนบุรี ต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อ

พลอย จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้สายใหญ่อ่าง

เกบ็น า้หว้ยเทยีน  โครงการชลประทานกาญจนบุรี ต าบลทุ่งกระบ า่ อ าเภอ

เลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยเทยีน  

โครงการชลประทานกาญจนบุรี ต าบลทุ่งกระบ า่ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดั รายการ 1 525,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิคลองท่าลอ้ ต.สระลงเรือ  

โครงการชลประทานกาญจนบุรี ต าบลสระลงเรือ อ าเภอหว้ยกระเจา รายการ 1 930,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกหนา้ฝายทดน า้บา้นหนองแดง  

โครงการชลประทานกาญจนบุรี อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 970,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมสะพานของคลองท่าลอ้- อู่ทอง  โครงการ

ชลประทานกาญจนบุรี ต าบลดอนตาเพชร อ าเภอพนมทวน จงัหวดั รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิคลองท่าลอ้- อู่ทอง  

โครงการชลประทานกาญจนบุรี ต าบลดอนแสลบ อ าเภอหว้ยกระเจา รายการ 1 960,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกหนา้ฝายทดน า้หว้ยบอ้งตี้  โครงการ

ชลประทานกาญจนบุรี ต าบลบอ้งตี้ อ  าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกหนา้ฝายทดน า้เวยีคะดี้  โครงการ

ชลประทานกาญจนบุรี ต าบลหนองลู อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารชลประทานระบายน า้ .ส่วนบริหาร

จดัการน า้และบ ารุงรกัษา สชป.13 ต าบล ม่วงชมุ  อ าเภอ ท่าม่วง  รายการ 1 8,210,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมลาดทา้ยน า้ฝัง่โรงไฟฟ้าพลงัน า้ .ส่วนบริหาร

จดัการน า้และบ ารุงรกัษา สชป.13 ต าบล ม่วงชมุ  อ าเภอ ท่าม่วง  รายการ 1 6,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงริมแม่น า้แม่กลอง .ส่วนบริหารจดัการ

น า้และบ ารุงรกัษา สชป.13 ต าบล ม่วงชมุ  อ าเภอ ท่าม่วง  จงัหวดั รายการ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมทา้ยฝายม่วงชมุ .ส่วนบริหารจดัการน า้และ

บ ารุงรกัษา สชป.13 ต าบล ม่วงชมุ  อ าเภอ ท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิหนา้ฝายม่วงชมุ .ส่วน

บริหารจดัการน า้และบ ารุงรกัษา สชป.13 ต าบล ม่วงชมุ  อ าเภอ ท่าม่วง  รายการ 1 3,100,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเสาระดบัสถานีอทุกวทิยา .ศูนยอ์ทุกวทิยา

ชลประทานภาคตะวนัตก ต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 540,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 4,046,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลอง ร.3ขวา 

จรเขส้ามพนั  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบลพนมทวน 

อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 105,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลอง ร.5ขวา 

จรเขส้ามพนั  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบลพงัตรุ 

อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 370,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลอง ร.1ซา้ย-5

ซา้ย จรเขส้ามพนั  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบลดอนตา

เพชร อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 320,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลอง ร.1ซา้ย-1

ซา้ย-5ซา้ย จรเขส้ามพนั  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบล

ดอนตาเพชร อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 90,000                        

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลอง ร.1ซา้ย-4

ซา้ย ท่าสาร-บางปลา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบลพระ

แท่น อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 270,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลอง ร.2ซา้ย-4

ซา้ย ท่าสาร-บางปลา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบล

อโุลกสีห่มืน่ อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 140,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลอง ร.1ซา้ย-2

ซา้ย-4ซา้ย ท่าสาร-บางปลา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน 

ต าบลอโุลกสีห่มืน่ อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 120,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลอง ร.สาย

ใหญ่จรเขส้ามพนั  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบลพงัตรุ 

อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 1,950,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลอง ร.6R 

จรเขส้ามพนั  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง ต าบลรางหวาย 

อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 217,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลอง ร.7R 

จรเขส้ามพนั  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง ต าบลรางหวาย 

อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 350,000                      
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รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลอง ร.8R 

จรเขส้ามพนั  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง ต าบลรางหวาย 

อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 114,000                      

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 378,103,400              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 140,000,000              

งบลงทนุ 140,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 140,000,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 140,000,000                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 60,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายบา้นทุ่งมะขามเฒ่าพรอ้มขดุลอก ต าบลกลอนโด 

อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายทดน า้บา้นหนองกร่าง ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอ

หนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ในพื้นที่หมู่บา้นป้องกนั

ตนเองชายแดน รายการ 0 45,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายบา้นหนองบางพรอ้มระบบส่งน า้  ต าบลลิน่ถิน่ 

อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 35,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นวงัตาแวว 

ต าบลเกาะส าโรง อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 35,000,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 238,103,400              

งบลงทนุ 238,103,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 238,103,400                 

ค่าที่ดนิ 17,438,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ 

จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 13,085,400                   

รายการระดบัที1่: ค่ารงัวดัและออกหนงัสอืส าคญัที่หลวง ส านกังาน

ชลประทานที่ 13 จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 4,352,900                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 220,665,100                 

รายการระดบัที1่: ท านบดนิหวังานและอาคารประกอบ  โครงการอ่างเกบ็น า้

หว้ยล าทรายพรอ้มระบบส่งน า้  ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี รายการ 0 70,665,100                   

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน า้อ่าง

เกบ็น า้หว้ยกระพรอ้ย อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลหนองปรือ อ าเภอ

หนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 70,000,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้พรอ้มระบบส่งน า้และอาคารประกอบ กลอน

โด-รางสาลี ่ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 80,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 197,800,000              

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 197,800,000              

พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการน า้ภาคกลาง 197,800,000              

งบลงทนุ 197,800,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 197,800,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 197,800,000                 

รายการระดบัที1่: อาคารบงัคบัน า้บา้นท่าไมร้วกพรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลม่วง

ชมุ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายทดน า้บา้นใหม่พฒันา ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอ

หนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 25,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ฝายบา้นเหยีงงาม พรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลหนองประดู่ 

อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายทดน า้บา้นทุ่งกระบ า่ ต าบลทุ่งกระบ า่ อ าเภอเลาขวญั 

จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 21,800,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายบา้นน า้ลาด ต าบลทุ่งกระบ า่ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดั รายการ 0 26,000,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายบา้นหนองตากา้ย ต าบลหนองประดู่ อ าเภอเลาขวญั 

จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิวงัตาแวว ต าบลเกาะส าโรง อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี 

จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 25,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 41,230,400                

การจดัการน า้ชลประทาน 41,230,400                

การจดัการงานชลประทาน 41,230,400                

งบลงทนุ 41,230,400                

ครุภณัฑ์ 1,156,000                    

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 1,156,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่เครื่องจกัรเครื่องมอืดา้นบ ารุงรกัษา ส านกังาน

ชลประทานที่ 13  จงัหวดักาญจนบุรี 4 คนั รายการ 0 1,156,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,074,400                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ ส่วนบริหารจดัการน า้และ

บ ารุงรกัษา สชป.13 อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 9,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 768,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบโทรมาตร รายการ 0 768,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาสถานีโทรมาตรขนาดเลก็ ศูนยอ์ทุกวทิยา

ชลประทานภาคตะวนัตก ต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 768,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 30,306,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 28,939,400                   

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาบริเวณ.ส านกัฯ .ส่วนบริหารจดัการน า้และ

บ ารุงรกัษา .ส านกังานชลประทานที่ 13 ต าบลม่วงชมุ อ าเภอท่าม่วง รายการ 0 3,803,300                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่

กลอง ต าบลม่วงชมุ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 4,832,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ จ านวน 2 สาย .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่กลอง ต าบลม่วงชมุ อ าเภอท่าม่วง รายการ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน จ านวน 3 แห่ง .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาก าแพงแสน ต าบลสนามแย ้อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 189,700                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้และคลองระบายน า้สายใหญ่ 

จ านวน 6 สาย .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาก าแพงแสน ต าบลสนามแย ้

 อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 431,500                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

นครปฐม ต าบลตะคร า้เอน อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 95,300                        

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ จ านวน 2 สาย .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครปฐม ต าบลท่ามะกา อ าเภอท่ามะกา รายการ 0 201,300                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย จ านวน 5 สาย .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครปฐม ต าบลท่ามะกา อ าเภอท่ามะกา รายการ 0 225,200                      



13 / 152

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03710000 จงัหวดักาญจนบรุี

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน จ านวน 5 แห่ง .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาท่ามะกา ต าบลม่วงชมุ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 223,400                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ จ านวน 2 สาย 

(กาญจนบุร)ี .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่ามะกา ต าบลม่วงชมุ อ าเภอ

ท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 785,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย จ านวน 19 สาย .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่ามะกา ต าบลม่วงชมุ อ าเภอท่าม่วง รายการ 0 607,700                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาโรงสูบน า้ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่า

มะกา ต าบลม่วงชมุ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาเครื่องกวา้นบานระบาย ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 1 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่ามะกา ต าบลม่วงชมุ 

อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน.โครงการฯ และฝ่ายส่งน า้ รวม 5 

แห่ง .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบลม่วงชมุ อ าเภอท่าม่วง

 จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 329,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ จ านวน 3 สาย .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบลทุ่งทอง อ าเภอท่าม่วง รายการ 0 809,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอยและแยกซอย จ านวน 58

 สาย .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบลพนมทวน อ าเภอ

พนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 1,864,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาเครื่องกวา้นและบานระบาย .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบลดอนเจดยี ์อ าเภอพนมทวน จงัหวดั รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย จ านวน 5 สาย .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง (จงัหวดักาญจนบุร)ี ต าบลพงัตรุ 

 อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 149,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและฝ่ายส่งน า้ฯ จ านวน 5 แห่ง 

โครงการชลประทานกาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี รายการ 0 3,542,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ จ านวน 10 สาย .

โครงการชลประทานกาญจนบุรี ต าบลทุ่งกระบ า่ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดั รายการ 0 1,541,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย จ านวน 10 สาย .

โครงการชลประทานกาญจนบุรี ต าบลหนองโสน อ าเภอเลาขวญั จงัหวดั รายการ 0 115,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาเครื่องกวา้นบานระบาย โครงการ

ชลประทานกาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารจดัการน า้ .ส านกังานชลประทานที่ 13 ต าบล

ม่วงชมุ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 2,259,200                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ก าแพงแสน ต าบลสนามแย ้อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 1,011,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

นครปฐม ต าบลตะคร า้เอน อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 1,011,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาท่ามะกา ต าบลม่วงชมุ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 1,526,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบลม่วงชมุ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ (จงัหวดักาญจนบุร)ี .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง ต าบลพงัตรุ อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 153,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน โครงการ

ชลประทานกาญจนบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 245,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน .สถานีทดลองการใชน้ า้ชลประทานที่

 9 (ท่าม่วง) ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 140,800                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 1,367,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืดว้ยแรงคน ในคลองระบายน า้ จ านวน 7

สาย .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบลดอนแสลบ อ าเภอ

หว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 0 447,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืดว้ยแรงคน ฝายทดน า้บา้นหนองใหญ่ .

โครงการชลประทานกาญจนบุรี ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืดว้ยแรงคน อ่างเกบ็น า้หว้ยเทยีน .

โครงการชลประทานกาญจนบุรี ต าบลทุ่งกระบ า่ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดั รายการ 0 320,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืดว้ยแรงคน หนา้ฝายหว้ยแม่ระวงั .

โครงการชลประทานกาญจนบุรี ต าบลสมเด็จเจริญ อ าเภอหนองปรือ รายการ 0 300,000                      

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 991,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 991,000                   

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 991,000                   

ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 991,000                   

งบลงทนุ 991,000                   

ครุภณัฑ์ 991,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์กาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืง คนั 1 991,000                      

กรมประมง 2,006,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,003,000                 

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 1,003,000                 

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 1,003,000                 

งบลงทนุ 1,003,000                 

ครุภณัฑ์ 1,003,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110  กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี คนั 1 991,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน ต าบลปากแพรกอ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 12,000                        

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,003,000                 

โครงการพฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 12,000                     

สนบัสนุนโครงการหลวงดา้นการประมง 12,000                     

งบลงทนุ 12,000                     

ครุภณัฑ์ 12,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน ต าบลม่วงชมุ อ าเภอท่า

ม่วง จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 12,000                        

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 991,000                   

สนบัสนุนโครงการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 991,000                   
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งบลงทนุ 991,000                   

ครุภณัฑ์ 991,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110  กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ต าบลม่วงชมุ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี คนั 1 991,000                      

กรมปศุสตัว ์ 2,476,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 140,000                   

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 140,000                   

การพฒันาการผลติปศุสตัว ์ 140,000                   

งบอดุหนุน 140,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเกษตรกรจดัท าระบบ Biogas ในฟารม์โค 

กระบอื จงัหวดักาญจนบุรี ฟารม์ 2 140,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,336,000                 

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 2,336,000                 

พฒันาอาหารสตัว ์ 2,320,000                 

งบลงทนุ 2,320,000                 

ครุภณัฑ์ 2,320,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 2,320,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัหญา้แหง้ ขนาด 150 เซนติเมตร ต าบลหนองลู 

อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเกลีย่หญา้รวมกอง (แบบที่ 2) ต าบลหนองลู อ าเภอ

สงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบดรมัโมเวอร ์ขนาดหนา้กวา้ง 1.30 

เมตร ต าบลหนองลู อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 

แรงมา้ ต าบลหนองลู อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี คนั 1 1,100,000                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลท่าลอ้ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 32,953,400                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 9,735,000                 

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 9,735,000                 

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 9,735,000                 

งบลงทนุ 9,735,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,735,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,735,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดักาญจนบุรี ไร่ 18000 9,735,000                    
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แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 13,972,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 13,972,000                

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 ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี คนั 1 991,000                      

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 12,726,000                

งบลงทนุ 12,726,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,726,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,726,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งการจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ชมุชนบนพื้นที่

สูง จงัหวดักาญจนบุรี ไร่ 500 2,715,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดักาญจนบุรี กลา้ 3300000 5,445,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดักาญจนบุรี กลา้ 800000 816,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 5000 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่เสีย่งต่อดนิถลม่ จงัหวดั ไร่ 300 1,650,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 255,000                   

งบลงทนุ 255,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 255,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 255,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดักาญจนบุรี ไร่ 150 255,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 3,002,000                 

โครงการพฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 2,172,000                 

การพฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 2,172,000                 

งบลงทนุ 2,172,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,172,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,172,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบอนุรกัษด์นิและน า้โครงการขยายผล

โครงการหลวง จงัหวดักาญจนบุรี ไร่ 400 2,172,000                    

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 830,000                   

ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 830,000                   

งบลงทนุ 830,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 830,000                      

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 630,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งทางและซอ่มแซมเสน้ทางล าเลยีงในพื้นที่โครงการ

อนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดักาญจนบุรี กม. 10 630,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและซอ่มแซมระบบอนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดักาญจนบุรี ไร่ 100 50,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 150,000                      
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รายการระดบัที1่: ขดุลอกบ่อดกัตะกอนในพื้นที่โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรม

พชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 10 150,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 6,244,400                 

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 1,744,400                 

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 1,744,400                 

งบลงทนุ 1,744,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,744,400                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,744,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัดง้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองประดู่ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองนกแกว้ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งกระบ า่ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี บ่อ 17 302,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัไผ่ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองโสน อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลด่านมะขามเตี้ย อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลจรเขเ้ผอืก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเขานอ้ย อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งทอง อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพงัตรุ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองตากยา อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดอนตาเพชร อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งสมอ อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพนมทวน อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี บ่อ 1 17,800                        



18 / 152

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03710000 จงัหวดักาญจนบรุี

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสมเด็จเจริญ อ าเภอหนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดอนแสลบ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสระลงเรือ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยกระเจา อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี บ่อ 1 17,800                        

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 4,500,000                 

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 4,500,000                 

งบลงทนุ 4,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,500,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ บา้นบ่อทอง หมู่ 9 ต าบลวงัไผ่ อ าเภอหว้ย

กระเจา จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 4,500,000                    

กรมวชิาการเกษตร 6,946,400                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 6,807,600                 

โครงการเพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 6,807,600                 

เพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 6,807,600                 

งบลงทนุ 6,807,600                 

ครุภณัฑ์ 189,300                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 51,000                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีแบบเกยีรธ์รรมดา ต าบล

หนองหญา้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี คนั 1 51,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 138,300                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ลี้ยงแมลง ต าบลหนองหญา้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี 

จงัหวดักาญจนบุรี ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์แยกไสเ้ดอืนฝอย ต าบลหนองหญา้ อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์เกบ็ตวัอยา่งแมลง ต าบลหนองหญา้ อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 24,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ตรวจพชื ต าบลหนองหญา้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี 

จงัหวดักาญจนบุรี ตวั 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์อ่านคู่มอืการจดัจ าแนกศตัรูพชื ต าบลหนองหญา้ 

อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 45,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,618,300                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,636,300                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัคนงาน 5 ครอบครวั (ตอกเสาเขม็) ต าบลหนอง

หญา้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 3,094,800                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบัช านาญการและช านาญการพเิศษ 

(ระดบั 7-8) หรือเทยีบเท่า เน้ือที่ 105 ตารางเมตร (ตอกเสาเขม็) ต าบล

หนองหญา้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 1,541,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,982,000                    



19 / 152

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03710000 จงัหวดักาญจนบรุี

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการ ขนาด 160 ตารางเมตร (ตอกเสาเขม็) 

ต าบลหนองหญา้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 1,982,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 138,800                   

งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 138,800                   

วจิยัและพฒันา 138,800                   

งบลงทนุ 138,800                   

ครุภณัฑ์ 138,800                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 138,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ดจิทิลั ทศนิยม 2 ต าแหน่ง ต าบลหนองหญา้ 

อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 78,800                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่เยน็ ความจ ุ57 คิว ต าบลหนองหญา้ อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ตู ้ 1 60,000                        

กรมส่งเสริมการเกษตร 5,687,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 5,687,400                 

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 5,687,400                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 5,687,400                 

งบลงทนุ 5,687,400                 

ครุภณัฑ์ 28,600                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานเกษตรจงัหวดั

กาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 28,600                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,658,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,288,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งส านกังานเกษตรอ าเภอ ส านกังานเกษตรอ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 4,288,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,370,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (ระดบั 3-4) ศูนยส่์งเสริมและ

พฒันาอาชพีการเกษตร จงัหวดักาญจนบุรี (เกษตรที่สูง) ต าบลหนองลู 

อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 942,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ส านกังานเกษตรอ าเภอท่า

มะกา ต าบลท่ามะกา อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 428,800                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3,467,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 273,000                   

โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 273,000                   

พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 273,000                   

งบอดุหนุน 273,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 273,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์โคนมกาญจนบุรี จ ากดั ต าบลวงัดง้ 

อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ในการจดัสรา้งตาช ัง่ ขนาดไม่นอ้ย เครื่อง 1 273,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 245,900                   

โครงการพฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 208,100                   

พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการหลวง 208,100                   

งบอดุหนุน 208,100                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 208,100                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรการพฒันาพื้นที่สูงแบบ

โครงการหลวงหว้ยเขยง่ จ ากดั ต าบลหว้ยเขยง่ อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดั

กาญจนบุรี ในการก่อสรา้งปจัจยัโครงสรา้งพื้นฐานการผลติและการรวบรวม แห่ง 1 208,100                      

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 37,800                     

พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 37,800                     

งบอดุหนุน 37,800                     

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 37,800                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนปรบัปรุงอาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียนใน

โครงการในพื้นที่ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 2 37,800                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 2,948,100                 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 2,948,100                 

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2,895,100                 

งบลงทนุ 2,895,100                 

ครุภณัฑ์ 2,895,100                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 177,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วนชนิด ต ัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั

กาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 2 51,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วนชนิด ต ัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั

กาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 3 85,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วนชนิด ต ัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ)  ขนาด 30,000 บทียูี ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั

กาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 40,200                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,687,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดักาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี คนั 2 1,696,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดักาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี คนั 1 991,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานสหกรณ์จงัหวดักาญจนบุรี ต าบลปากแพรก 

อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 30,300                        

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 53,000                     

งบลงทนุ 53,000                     

ครุภณัฑ์ 53,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 53,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดักาญจนบุรี ต าบลปาก

แพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 44,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดักาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 9,000                         

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 887,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 887,600                   

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 887,600                   

บริหารจดัการ 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดั

กาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี คนั 1 814,000                      

จดัทีด่นิ 73,600                     

งบลงทนุ 73,600                     

ครุภณัฑ์ 73,600                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 73,600                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดักาญจนบุรี  ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดักาญจนบุรี  ต าบลปากแพรก 

อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดักาญจนบุรี  

ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 2 44,000                        

กระทรวงคมนาคม 1,995,100,000            

กรมเจา้ทา่ 14,400,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 14,400,000                

การก ากบัดูแลขนส่งทางน า้และพาณิชยนาวี 14,400,000                

การออกใบส าคญั 14,400,000                

งบลงทนุ 14,400,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,400,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารชดุพกัอาศยั 10 หน่วย พรอ้ม

สิง่ก่อสรา้งประกอบ ส านกังานเจา้ท่าภูมภิาคสาขากาญจนบุรี หมู่ 12 ต.ปาก

แพรก อ.เมอืงกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี แห่ง 1 14,400,000                   

กรมการขนส่งทางบก 5,437,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,067,000                 

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 4,067,000                 

การด าเนินการดา้นทะเบยีนและภาษรีถ 513,000                   

งบลงทนุ 513,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 513,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 513,000                      
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รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่ง สาขา

อ าเภอท่ามะกา ต าบลตะคร า้เอน อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 113,000                      

รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่ง สาขา

อ าเภอทองผาภูม ิต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 400,000                      

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 3,554,000                 

งบลงทนุ 3,554,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,554,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,210,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัขา้ราชการ ส านกังานขนส่ง 

สาขาอ าเภอทองผาภูม ิต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 2,210,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,344,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดักาญจนบุรี สาขาอ าเภอ

พนมทวน ต าบลพนมทวน อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 1,344,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,370,700                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

งบลงทนุ 1,370,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,370,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,370,700                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดักาญจนบุรี ต าบลแก่ง

เสี้ยน อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 1,520,717,800            

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 1,191,607,900            

โครงการก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง 806,017,600              

ก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง 806,017,600              

งบลงทนุ 806,017,600              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 806,017,600                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 806,017,600                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี 

ช่วงที่ 19 จ.กาญจนบุรี กม. 7 45,810,700                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี 

ช่วงที่ 20 จ.กาญจนบุรี กม. 3 233,263,800                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี 

ช่วงที่ 21 จ.กาญจนบุรี กม. 7 231,563,400                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี 

ช่วงที่ 22 จ.กาญจนบุรี กม. 5 51,487,700                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี 

ช่วงที่ 23 จ.กาญจนบุรี กม. 4.41 243,892,000                 

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 53,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 53,000,000                

งบลงทนุ 53,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 53,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 53,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน หนองกระทุ่ม - พนมทวน 

จ.กาญจนบุรี กม. 2.29 28,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ลูกแก - ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี กม. 1.46 25,000,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 257,590,300              

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 192,590,300              

งบลงทนุ 184,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 184,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 184,000,000                 

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ทางแยกปากกเิลน - 

น า้ตกไทรโยคใหญ่ จ.กาญจนบุรี กม. 3.97 94,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ท่าพะเนียด - ช่อง

สะเดา จ.กาญจนบุรี กม. 3 90,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 8,590,300                 

รายการระดบัที1่: การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการทาง

หลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี โครงการ 1 4,550,000                    

รายการระดบัที1่: การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการทาง

หลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี (ระยะที่ 2) โครงการ 1 4,040,300                    

ก่อสรา้งสะพานและทางต่างระดบั 65,000,000                

งบลงทนุ 65,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 65,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 65,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3209 ตอน ท่ามะกา - แสนตอ จ.

กาญจนบุรี แห่ง 1 65,000,000                   

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 75,000,000                

ปรบัปรุงทางหลวงผา่นยา่นชมุชน 45,000,000                

งบลงทนุ 45,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3398 ตอน ท่าพะเนียด - ทุ่งมะ

สงัข ์จ.กาญจนบุรี แห่ง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3342 ตอน วงัขอน - บ่อพลอย 

จ.กาญจนบุรี แห่ง 1 20,000,000                   

ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3342 ตอน วงัขอน - บ่อพลอย 

จ.กาญจนบุรี แห่ง 1 30,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 30,000,000                

โครงการพฒันาเมอืง 30,000,000                

พฒันาโครงขา่ยทางหลวง 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 3209 ตอน แสนตอ - ด่าน

มะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี แห่ง 1 30,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 253,500,900              
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โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 1,900,000                 

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 1,900,000                 

งบลงทนุ 1,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,900,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส านกังานหมวดทางหลวงสงัขละบุรี แขวงทาง

หลวงกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี หลงั 1 1,900,000                    

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 224,707,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 224,707,000              

งบลงทนุ 224,707,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 224,707,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 224,707,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงกาญจนบุรี กม. 939 61,710,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา  

จ.กาญจนบุรี แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ท่าเรือ - ท่าน า้ตื้น ตอน 1 

จ.กาญจนบุรี แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3272 ตอน ทองผาภูม ิ- ปิลอ็ค  จ. แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3306 ตอน หนองปรือ - สระกระโจม 

จ.กาญจนบุรี แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3394 ตอน ลูกแก - หนองตะเลา จ. แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3453 ตอน ท่าไม ้- ตะคร า้เอน  จ. แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3209 ตอน ด่านมะขามเตี้ย - 

กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 324 ตอน หนองขาว - ตลาดเขต จ. แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3363 ตอน ดอนแสลบ - ช่องด่าน จ.

กาญจนบุรี แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3480 ตอน ปลกัประดู่ - ถ า้ธารลอด 

จ.กาญจนบุรี แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน แยกปากกเิลน - น า้ตกไทร

โยคใหญ่ จ.กาญจนบุรี แห่ง 1 9,999,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ท่าขนุน - เจดยีส์ามองค ์จ.

กาญจนบุรี แห่ง 1 9,999,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา -

 ศรีสวสัดิ์ จ.กาญจนบุรี แห่ง 1 9,999,000                    

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 26,893,900                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 24,547,000                

งบลงทนุ 24,547,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,547,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 24,547,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ช่องสะเดา - ศรีสวสัดิ์

 จ. กาญจนบุรี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ท่าพะเนียด - ช่อง

สะเดา ตอน 2 จ. กาญจนบุรี แห่ง 1 2,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ท่าเรือ - กาญจนบุรี 

ตอน 3 จ. กาญจนบุรี แห่ง 1 5,000,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 323 ตอน น า้ตกไทรโยคใหญ่ - 

ท่าขนุน ตอน 2 จ. กาญจนบุรี แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 323 ตอน แยกปากกเิลน - น า้ตก

ไทรโยคใหญ่ จ. กาญจนบุรี แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3272 ตอน ทองผาภูม ิ- ปิลอ๊ก 

ตอน 2 จ. กาญจนบุรี แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3272 ตอน ทองผาภูม ิ- ปิลอ๊ก 

ตอน 1 จ. กาญจนบุรี แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3457 ตอน ไทรโยค - ท่าทุ่งนา จ.

 กาญจนบุรี แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3492 ตอน ท่าม่วง - หนองตากยา

 จ. กาญจนบุรี แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3342 ตอน วงัขอน - บ่อพลอย 

ตอน 3 จ. กาญจนบุรี แห่ง 1 1,853,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 2,346,900                 

งบลงทนุ 2,346,900                 

ครุภณัฑ์ 2,346,900                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,184,900                    

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี ีพรอ้ม

อปุกรณ์อ านวยความสะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. จ. คนั 1 2,184,900                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 65,000                        

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

 ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. จ.กาญจนบุรี เครื่อง 1 65,000                        

ครุภณัฑส์นาม 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัแอลกอฮอล ์ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. จ. เครื่อง 1 97,000                        

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 45,609,000                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 36,029,000                

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 36,029,000                

งบลงทนุ 36,029,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,029,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 36,029,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3085 ตอน ยางเกาะ - ศรีมงคล 

ตอน 1 จ. กาญจนบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3085 ตอน ยางเกาะ - ศรีมงคล 

ตอน 2  จ. กาญจนบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน แก่งเสี้ยน - ท่า

พะเนียด จ. กาญจนบุรี แห่ง 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ช่องสะเดา - ศรีสวสัดิ์

 ตอน 1 จ. กาญจนบุรี แห่ง 6 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ช่องสะเดา - ศรีสวสัดิ์

 ตอน 2 จ. กาญจนบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3209 ตอน ด่านมะขามเตี้ย - 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3228 ตอน ทางเขา้ท่าน า้ลิ้นชา้ง จ.

 กาญจนบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3229 ตอน หนองบวั - ด่านแม่ธะ

มี ่(เขตแดนไทยพม่า) ตอน 2 จ. กาญจนบุรี แห่ง 1 500,000                      
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ท่าเรือ - ท่าน า้ตื้น ตอน

 1 จ. กาญจนบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ท่าเรือ - ท่าน า้ตื้น ตอน

 2 จ. กาญจนบุรี แห่ง 5 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 323 ตอน น า้ตกไทรโยคใหญ่ - 

ทองผาภูม ิจ. กาญจนบุรี แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ลูกแก - ท่าเรือ จ. แห่ง 5 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3272 ตอน ทองผาภูม ิ- ปิลอ็ก 

ตอน 1 จ. กาญจนบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3272 ตอน ทองผาภูม ิ- ปิลอ็ค 

ตอน 3 จ. กาญจนบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3305 ตอน ท่าน า้ตื้น - บา้นเก่า 

ตอน 1 จ. กาญจนบุรี แห่ง 3 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3453 ตอน ท่าไม ้- ตะคร า้เอน จ.

 กาญจนบุรี แห่ง 2 600,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3548 ตอน ท่ามะกา - ท่าม่วง จ. 

กาญจนบุรี แห่ง 2 600,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3086 ตอน ทุ่งมะสงัข ์- ปลกั

ประดู่ ตอน 2 จ. กาญจนบุรี แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3086 ตอน ทุ่งมะสงัข ์- ปลกั

ประดู่ ตอน 3 จ. กาญจนบุรี แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3086 ตอน ทุ่งมะสงัข ์- ปลกั

ประดู่ ตอน 5 จ. กาญจนบุรี แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3086 ตอน ทุ่งมะสงัข ์- ปลกั

ประดู่ ตอน 6 จ. กาญจนบุรี แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3086 ตอน ทุ่งมะสงัข ์- ปลกั

ประดู่ ตอน 7 จ. กาญจนบุรี แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3086 ตอน ทุ่งมะสงัข ์- ปลกั

ประดู่ ตอน 8 จ. กาญจนบุรี แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3086 ตอน ทุ่งมะสงัข ์- ปลกั

ประดู่ ตอน 9 จ. กาญจนบุรี แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 324 ตอน หนองขาว - ตลาดเขต 

ตอน 2 จ. กาญจนบุรี แห่ง 2 1,741,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 324 ตอน หนองขาว - ตลาดเขต 

ตอน 3 จ. กาญจนบุรี แห่ง 2 1,948,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3480 ตอน ปลกัประดู่ - ถ า้ธาร

ลอด ตอน 2 จ. กาญจนบุรี แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3488 ตอน หนองโสน - หนองมะ

สงัข ์จ. กาญจนบุรี แห่ง 1 450,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 9,580,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 9,580,000                 

งบลงทนุ 9,580,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,580,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,580,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัศูนยส์รา้งทาง 0 5,230,000                    

กรมทางหลวงชนบท 454,544,500              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 145,040,000              
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โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 6,400,000                 

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 6,400,000                 

งบลงทนุ 6,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,400,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 6,400,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มหว้ยล าทราย อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี ม. 130 6,400,000                    

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 114,640,000              

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 114,640,000              

งบลงทนุ 114,640,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 114,640,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 114,640,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3086 - บ.หนองแกใน อ.บ่อพลอย จ. กม. 3.8 22,390,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.กจ.3095 - บ.หว้ยยาง อ.ท่าม่วง จ. กม. 2.397 11,670,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บ.ทุ่งสมอ - บ.ดอนสระ อ.พนมทวน จ. กม. 2.85 13,180,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บ.ดอนตาเพชร - บ.เขารกัษ ์อ.พนมทวน จ. กม. 2.4 13,670,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.323 - บ.วงัเขมร อ.ไทรโยค จ. กม. 2.2 10,670,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บ.สามยอด - บ.โป่งรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี กม. 1.765 13,900,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3229 - บ.หนองปลามอบ อ.ไทรโยค จ.

กาญจนบุรี กม. 1.475 10,200,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3085 - บ.หนองหญา้ปลอ้ง อ.ด่าน

มะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี กม. 1.375 9,770,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3480 - บ.โป่งชา้ง อ.หนองปรือ จ. กม. 1.5 9,190,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 24,000,000                

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 24,000,000                

งบลงทนุ 24,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 24,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย กจ.3007 แยก

ทางหลวงหมายเลข 324 - บา้นทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี แห่ง 1 24,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 14,273,000                

โครงการพฒันาและส่งเสริมการเกษตร 14,273,000                

พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางในการเขา้ถงึแหลง่ผลติเพือ่ส่งเสริมและพฒันาดา้น

อตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ 14,273,000                

งบลงทนุ 14,273,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,273,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 11,600,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กจ.4062 แยกทางหลวงหมายเลข 3086

 - บา้นหนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี กม. 1 11,600,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 2,673,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงแกไ้ขบริเวณเสีย่งอนัตราย ถนนสาย กจ.4015

 แยกทางหลวงหมายเลข 3086 - บา้นหนองผกัแวน่ อ.หนองปรือ จ. แห่ง 1 2,673,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 265,791,500              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 3,980,800                 

พฒันาสะพานขนาดกลาง 3,910,000                 

งบลงทนุ 3,910,000                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,910,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,910,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มหว้ยธรรมชาติ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ม. 19 3,910,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 70,800                     

งบลงทนุ 70,800                     

ครุภณัฑ์ 70,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี ชดุ 1 35,000                        

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 240,368,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 240,368,000              

งบลงทนุ 240,368,000              

ครุภณัฑ์ 18,688,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,548,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตต์รวจการณ์ เครื่องยนตด์เีซล แบบขบัเคลือ่น 2 

ลอ้ แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี คนั 1 1,280,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวง

ชนบทกาญจนบุรี คนั 1 1,980,000                    

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

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 12,490,000                   

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกซอ่มบ ารุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวง

ชนบทกาญจนบุรี คนั 1 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: รถบดแบบผสม (ลอ้เหลก็-ลอ้ยาง) ขนาดเลก็ไม่เกนิ 4 ตนั

 แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี คนั 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไม่นอ้ยกวา่ 5

 ตนั-เมตร แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี คนั 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: รถกระเชา้แบบไฮดรอลกิยกไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 เมตร 

แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี คนั 1 4,500,000                    

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี คนั 1 1,650,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 221,680,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 221,680,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กจ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 324

 - บา้นทุ่งทอง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กจ.3096 แยกทางหลวงหมายเลข 323

 - บา้นองครกัษ ์อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี แห่ง 1 9,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กจ.3091 แยกทางหลวงหมายเลข 323

 - บา้นปากเหมอืง อ.ทองผาภูม ิจ.กาญจนบุรี แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กจ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3390

 - บา้นปลกัประดู่ อ.เลาขวญั จ.กาญจนบุรี แห่ง 1 8,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กจ.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 3455

 - บา้นลุม่สุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี แห่ง 1 9,500,000                    
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กจ.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 3343

 - ถ า้ละวา้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กจ.6067 บา้นถ า้ - บา้นไผ่สามเกาะ อ.

ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กจ.4064 แยกทางหลวงหมายเลข 3086

 - บา้นพยอมงาม อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กจ.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 3443

 - บา้นหนองแสลบ อ.เลาขวญั จ.กาญจนบุรี แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กจ.6043 น า้ตกเอราวณั - น า้ตกหว้ย

แม่ขมิ้น อ.ศรีสวสัดิ์ จ.กาญจนบุรี แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย กจ.3097 แยกทางหลวงหมายเลข 323 - บา้น

หนองรี อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี กม. 2.3 14,500,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย กจ.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 3342 - บา้น

หนองงูเหลอืม อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบุรี กม. 1.9 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย กจ.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 3081 - บา้น

ดอนเจดยี ์อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี กม. 2 14,500,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย กจ.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 3199 - บา้น

ท่าล  าใย อ.ศรีสวสัดิ์ จ.กาญจนบุรี แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย กจ.4088 แยกทางหลวงหมายเลข 3272 - บา้น

อต่ีอง อ.ทองผาภูม ิจ.กาญจนบุรี แห่ง 1 14,500,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กจ.5094 แยกทางหลวงชนบท กจ.

3095 - บา้นหว้ยยาง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย กจ.6067 บา้นถ า้ - บา้นไผ่สามเกาะ อ.ท่าม่วง 

จ.กาญจนบุรี แห่ง 1 15,500,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี กม. 1261 37,580,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 21,442,700                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 20,395,800                

งบลงทนุ 20,395,800                

ครุภณัฑ์ 500,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัค่าความสะทอ้นแสงของป้ายจราจร แขวงทาง

หลวงชนบทกาญจนบุรี ชดุ 1 500,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,895,800                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 19,895,800                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กจ.3009 แยกทาง

หลวงหมายเลข 333 - บา้นหนองโสน อ.เลาขวญั จ.กาญจนบุรี แห่ง 1 1,840,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กจ.3091 แยกทาง

หลวงหมายเลข 323 - บา้นปากเหมอืง อ.ทองผาภูม ิจ.กาญจนบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กจ.4002 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3492 - บา้นหนองบวั อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กจ.4006 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3342 - บา้นพนมทวน อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กจ.4041 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3199 - บา้นท่าล  าใย อ.ศรีสวสัดิ์ จ.กาญจนบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กจ.5098 แยกทาง

หลวงชนบท กจ.4018 - บา้นบอ้งตี้บน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กจ.3001 แยกทาง

หลวงหมายเลข 324 - บา้นบ่อพลอย อ.พนมทวน, บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี แห่ง 1 1,980,000                    
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รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กจ.4002 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3492 - บา้นหนองบวั อ.ท่าม่วง, ด่านมะขามเตี้ย จ. แห่ง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 4,595,800                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทกาญจนบุรี แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 29,440,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 790,000                   

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 790,000                   

งบลงทนุ 790,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 790,000                      

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 790,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย กจ.

3086 แยกทางหลวงหมายเลข 323 - บา้นหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี แห่ง 1 790,000                      

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 13,000,000                

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 13,000,000                

งบลงทนุ 13,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย กจ.

3007 แยกทางหลวงหมายเลข 324 - บา้นทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี แห่ง 1 1,840,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย กจ.

3049 แยกทางหลวงหมายเลข 323 - น า้ตกผาตาด อ.ทองผาภูม ิจ. แห่ง 1 1,840,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย กจ.

3090 แยกทางหลวงหมายเลข 323 - บา้นวงัเขมร อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี แห่ง 1 1,840,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย กจ.

4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 - บา้นไผ่สามเกาะ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ. แห่ง 1 1,840,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย กจ.

4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3443 - บา้นหนองแสลบ อ.หว้ยกระเจา จ. แห่ง 1 1,820,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย กจ.

4023 แยกทางหลวงหมายเลข 3229 - บา้นวงัลาน อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี แห่ง 1 1,840,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย กจ.

4052 แยกทางหลวงหมายเลข 3472 - บา้นเลาขวญั อ.เลาขวญั จ.กาญจนบุรี แห่ง 1 1,980,000                    

โครงการปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 15,650,000                

ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 15,650,000                

งบลงทนุ 15,650,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,650,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 15,650,000                   

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย กจ.3021 แยกทาง

หลวงหมายเลข 323 - บา้นท่ากระท ิอ.เมอืง จ.กาญจนบุรี แห่ง 1 9,650,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย กจ.3091 แยกทาง

หลวงหมายเลข 323 - บา้นปากเหมอืง อ.ทองผาภูม ิจ.กาญจนบุรี แห่ง 1 6,000,000                    

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 202,465,400               
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กรมควบคุมมลพษิ 31,060,400                

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 31,060,400                

สนบัสนุนการบริหารจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 31,060,400                

พฒันาเครื่องมอืการบริหารจดัการองคก์รและการควบคุมมลพษิ 31,060,400                

งบลงทนุ 31,060,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,060,400                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 31,060,400                   

รายการระดบัที1่: โครงการฟ้ืนฟูล  าหว้ยคลติี้จากการปนเป้ือนสารตะกัว่ 

จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 31,060,400                   

กรมทรพัยากรน า้ 44,948,800                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 44,948,800                

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 44,948,800                

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 44,948,800                

งบลงทนุ 44,948,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 44,948,800                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 11,984,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ล  าหว้ยวงัโกทะยาน  หมู่ที่ 7  ต าบลเลา

ขวญั  อ าเภอเลาขวญั  จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 1,994,400                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบกระจายน า้ล  าตะเพนิ (เขาชนไก่)  ต าบลลาด

หญา้  อ าเภอเมอืง  จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 4,000,400                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบกระจายน า้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ บา้น

ทุ่งทองพฒันา หมู่ที่ 10  ต าบลจรเขเ้ผอืก  อ าเภอด่านมะขามเตี้ย  จงัหวดั แห่ง 1 1,996,400                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบกระจายน า้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ บา้น

ตน้ล  าใย หมู่ที่ 3  ต าบลบา้นใหม่  อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 1,996,400                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบกระจายน า้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ บา้น

หนองหญา้ปลอ้ง หมู่ที่ 7,8  ต าบลจรเขเ้ผอืก  อ าเภอด่านมะขามเตี้ย  แห่ง 1 1,996,400                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 32,964,800                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหลง่น า้อ่างเกบ็น า้บา้นเขาแดง  บา้นเขาแดง 

หมู่ที่ 6  ต าบลช่องด่าน  อ าเภอบ่อพลอย  จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 5,767,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฟ้ืนฟูระบบกระจายน า้ สนบัสนุนโครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ (แปลง 905)  ต าบลไทรโยค  อ าเภอไทรโยค  จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 5,505,300                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูสระน า้ พรอ้มระบบกระจายน า้  บา้นสีแ่ยก 

หมู่ที่ 6  ต าบลหนองไผ่  อ าเภอด่านมะขามเตี้ย  จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 3,692,500                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้  บา้นโกรกสมอ  ต าบลหว้ยกระเจา 

 อ าเภอหว้ยกระเจา  จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 18,000,000                   

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 36,939,600                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 36,939,600                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 17,769,000                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 9,905,000                 

งบลงทนุ 9,905,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,905,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 9,905,000                    



32 / 152

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03710000 จงัหวดักาญจนบรุี

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนวดัหนองพงัตรุ หมู่ที่ 2 

 ต าบลพงัตรุ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนวดัหนองตะโก หมู่ที่ 6 

ต าบลเขานอ้ย อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนบา้นปากนาสวน หมู่ที่ 2

   ต าบลนาสวน อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนวดัทุ่งลาดหญา้ (ลาด

หญา้วทิยา) หมู่ที่ 1   ต าบลลาดหญา้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนบา้นวงัสงิห ์หมู่ที่ 2   

ต าบลสงิห ์อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนบา้นหว้ยกบ หมู่ที่ 4   

ต าบลหนองลู อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนวดักร่างทองราษฎร์

บูรณะ หมู่ที่ 1   ต าบลทุ่งทอง อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 7,864,000                 

งบลงทนุ 7,864,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,864,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 7,864,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นหว้ยลกึ หมู่ที่ 6 

ต าบลสระลงเรือ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นแหลมทอง หมู่ที่ 3 

ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นท่าแย ้หมู่ที่ 5 

ต าบลด่านมะขามเตี้ย อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นทุ่งศาลา หมู่ที่ 6 

ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นหนองขอน หมู่ที่ 4 

ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นเขาสามชัน้ หมู่ที่ 2 

ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นตลงุใต ้หมู่ที่ 6 

ต าบลดอนแสลบ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 983,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นท่าทุ่ม หมู่ที่ 11 

ต าบลวงัดง้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 983,000                      

โครงการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม 492,400                   

แกไ้ขปญัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและน า้เค็ม 492,400                   

งบลงทนุ 492,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 492,400                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นแม่น า้นอ้ย หมู่ที่ 5 ต าบลไทรโยค อ าเภอ

ไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 492,400                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 14,118,200                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 3,338,000                 

งบลงทนุ 3,338,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,338,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,338,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นบงึหวัแหวน  หมู่ที่ 4 

ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นเขานอ้ย กลุม่ 1 หมู่ที่ 9

 ต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นเจริญทรพัย ์ หมู่ที่ 1 

ต าบลหนองกร่าง อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นเสาหงส ์ หมู่ที่ 4 ต าบล

หนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นวงัไพลนิ  หมู่ที่ 11 

ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหลมุรงั  หมู่ที่ 5 ต าบล

หลมุรงั อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นชมุนุมพระ  หมู่ที่ 8 

ต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นเขานอ้ย กลุม่ 2 หมู่ที่ 9

 ต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นรางขาม  หมู่ที่ 8 ต าบล

หนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นล าเหย  หมู่ที่ 8 ต าบล

หลมุรงั อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบเทอรไ์บน์ 1,341,200                 
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งบลงทนุ 1,341,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,341,200                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,341,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นสระกรอย กลุม่ 1 หมู่ที่ 5 

ต าบลรางสาลี ่อ  าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นหนองไก่ชมุ  หมู่ที่ 9 ต าบล

หลมุรงั อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นสระกรอย กลุม่ 2 หมู่ที่ 5 

ต าบลรางสาลี ่อ  าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นวงัเงนิ  หมู่ที่ 14 ต าบลหลมุ

รงั อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 335,300                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 9,439,000                 

งบลงทนุ 9,439,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,439,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 9,439,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นตรอกกระโดน  หมู่ที่ 4 ต าบล

หนองฝ้าย อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นรางขาม  หมู่ที่ 8 ต าบลหนองกุ่ม 

อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นม่วงงาม  หมู่ที่ 1 ต าบลหนองฝ้าย 

อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นเขานอ้ย  หมู่ที่ 9 ต าบลหนองฝ้าย 

อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นบงึหวัแหวน  หมู่ที่ 4 ต าบลบ่อ

พลอย อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 4,560,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 4,560,000                 

งบลงทนุ 4,560,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,560,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 4,560,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นกรบัใหญ่ หมู่ที่ 5 ต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น  

บา้นรางคลอง หมู่ที่ 7 ต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเขาวงพระจนัทร ์หมู่ที่ 3 ต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวญั จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองปรือ จดุ 1  หมู่ที่ 1 ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นน า้ทรพัย ์หมู่ที่ 18 ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นใหม่พรหมณี หมู่ที่ 6 ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองโพธิ์น า้ใส หมู่ที่ 11 ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองกรด หมู่ที่ 5 ต าบลยางม่วง อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองปรือ จดุ 2 หมู่ที่ 1 ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองปรือ จดุ 3 หมู่ที่ 1 ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองปรือ จดุ 4 หมู่ที่ 1 ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นวงัยาง หมู่ที่ 7  ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นทุ่งโป่ง หมู่ที่ 17 ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหว้ยใหญ่ หมู่ที่ 13 ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองกุ่ม หมู่ที่ 1 ต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเขาผาแดง หมู่ที่ 3 ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น  

บา้นหนองโกเอน หมู่ที่ 9 ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นรางกระโดน หมู่ที่ 17 ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองขยุ หมู่ที่ 4 ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 61,836,400                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 15,385,400                

โครงการพฒันาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาต ิและนิเวศน์ 15,385,400                

ทอ่งเทีย่วตามแหลง่ธรรมชาต ิ(ภาคกลาง) 15,385,400                

งบลงทนุ 15,385,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,385,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,385,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว (ภาคกลาง) อทุยาน

แห่งชาติเขือ่นศรีนครินทร ์จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 8,226,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว (ภาคกลาง) อทุยาน

แห่งชาติทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 7,158,800                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 38,000                     

องคค์วามรูด้า้นการอนุรกัษป่์าไมแ้ละสตัวป่์า 38,000                     

การวจิยัดา้นป่าไมแ้ละสตัวป่์า 38,000                     

งบลงทนุ 38,000                     

ครุภณัฑ์ 38,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 38,000                        
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รายการระดบัที1่: เสารบัสญัญาณวทิย ุ(Antenna) จงัหวดักาญจนบุรี ตวั 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: ตวัรบัสญัญาณ (Receiver) จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 30,000                        

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 15,401,800                

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 12,763,800                

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 7,362,600                 

งบลงทนุ 7,362,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,362,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,362,600                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดักาญจนบุรี กโิลเมตร 90 462,600                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าฟ้ืนฟูโครงสรา้งระบบนิเวศตน้น า้ จงัหวดักาญจนบุรี ไร่ 1000 3,900,000                    

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

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดักาญจนบุรี ไร่ 300 1,050,000                    

การแกไ้ขปญัหาชา้งป่าและสตัวป่์าทีส่รา้งผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นทีอ่นุรกัษส์ตัวป่์า 1,085,300                 

งบลงทนุ 1,085,300                 

ครุภณัฑ์ 1,085,300                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,085,300                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑส์ าหรบัชดุเคลือ่นที่เร็วผลกัดนัชา้งป่า จงัหวดั ชดุ 1 1,085,300                    

ป้องกนัรกัษาป่าแบบบูรณาการ 1,199,100                 

งบลงทนุ 1,199,100                 

ครุภณัฑ์ 1,199,100                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,199,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑป์ระจ าจดุสกดั จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 1,199,100                    

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 616,800                   

งบลงทนุ 616,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 616,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 616,800                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดักาญจนบุรี กโิลเมตร 120 616,800                      

เพิม่ประสทิธภิาพการแกไ้ขปญัหาไฟป่า 2,500,000                 

งบลงทนุ 2,500,000                 

ครุภณัฑ์ 2,500,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกน า้ดบัเพลงิเอนกประสงค ์ขนาดความจไุม่นอ้ย

กวา่ 4,000 ลติร จงัหวดักาญจนบุรี คนั 1 2,500,000                    

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 2,288,000                 

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 2,288,000                 

งบลงทนุ 2,288,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,288,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,288,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพระราชกฤษฎกีาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์บน

แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดักาญจนบุรี ระวาง 158 948,000                      

รายการระดบัที1่: รงัวดัปรบัปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดักาญจนบุรี กโิลเมตร 70 770,000                      

รายการระดบัที1่: ส ารวจโครงขา่ยหมดุหลกัฐานแผนที่ จงัหวดักาญจนบุรี กโิลเมตร 190 570,000                      

โครงการจดัการพื้นทีคุ่ม้ครองทีเ่ป็นมรดกโลก มรดกแหง่อาเซยีนและพื้นทีคุ่ม้ครองขา้ม

พรมแดนระหวา่งประเทศใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ระยะที ่2 350,000                   

จดัการพื้นทีคุ่ม้ครองเชื่อมต่อระหวา่งประเทศ พื้นทีม่รดกโลกและมรดกแหง่อาเซยีน 350,000                   
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งบรายจ่ายอื่น 350,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการศึกษาความหลากชนิดของคา้งคาวในเขต

รกัษาพนัธุส์ตัวป่์าทุ่งใหญ่นเรศวรดา้นตะวนัตก จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 0 350,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,482,000                 

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 1,482,000                 

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 1,482,000                 

งบลงทนุ 1,482,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,482,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,482,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดักาญจนบุรี ไร่ 380 1,482,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 29,529,200                

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 29,529,200                

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 12,495,500                

งบลงทนุ 12,495,500                

ครุภณัฑ์ 13,400                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 13,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตเ์บนซนิ สูบน า้ได ้

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

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,482,100                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,469,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารที่ท  าการด่านตรวจ หน่วย

พทิกัษป่์าหว้ยสะด่อง เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าสลกัพระ จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 137,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัเจา้หนา้ที่ป่าไมห้น่วยพทิกัษ์

ป่าหนองรี เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าสลกัพระ จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 443,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัเจา้หนา้ที่ ศูนยศึ์กษา

ธรรมชาติและสตัวป่์าเขาน า้พ ุจงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 199,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มบ ารุงอาคารที่ท  าการศูนยป์ฏบิตัิการไฟป่า

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 373,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารที่ท  าการ หน่วยป้องกนัรกัษา

ป่าที่ กจ.16 (หว้ยแม่พลู) จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 456,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 หน่วย

ป้องกนัรกัษาป่าที่ กจ.16 (หว้ยแม่พลู) จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 347,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัคนงาน ขนาด 4 ครอบครวั 

หน่วยป้องกนัรกัษาป่าที่ กจ.16 (หว้ยแม่พลู) จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 822,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัคนงาน ขนาด 4 ครอบครวั 

หน่วยป้องกนัรกัษาป่าที่ กจ.18 (วงัเกยีง) จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 161,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 1-2 หน่วย

ป้องกนัรกัษาป่าที่ กจ.18 (วงัเกยีง) จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 133,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารส านกังาน (หน่วยอนุรกัษแ์ละ

จดัการตน้น า้ผาตาด) จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 394,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,012,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบระบบผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์

จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ระบบไฟฟ้า จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 245,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบถนนป่าไมลู้กรงั จงัหวดักาญจนบุรี กโิลเมตร 25 375,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบรัว้ไฟฟ้าป้องกนัชา้งป่า จงัหวดั กโิลเมตร 70 700,000                      
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รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดักาญจนบุรี กโิลเมตร 910 4,677,400                    

รายการระดบัที1่: ระบบพลงังานไฟฟ้าแสงอาทติย ์จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 2 3,000,000                    

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 17,033,700                

งบลงทนุ 17,033,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,033,700                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 17,033,700                   

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั

กาญจนบุรี กลา้ 120000 348,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดักาญจนบุรี ไร่ 100 95,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดักาญจนบุรี ไร่ 11396 11,624,000                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดักาญจนบุรี ไร่ 9230 4,522,700                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี จงัหวดักาญจนบุรี ไร่ 500 350,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมก้ฤษณา เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดักาญจนบุรี ไร่ 200 94,000                        

กรมป่าไม ้ 27,680,200                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 791,700                   

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 791,700                   

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 791,700                   

งบลงทนุ 791,700                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 791,700                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 791,700                      

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดักาญจนบุรี กลา้ 3000 22,800                        

รายการระดบัที1่: สรา้งแหลง่ผลติเมลด็พนัธุไ์มจ้ากป่าปลูก จงัหวดักาญจนบุรี ไร่ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดักาญจนบุรี กโิลเมตร 10 51,500                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแหลง่ผลติเมลด็พนัธุไ์มป่้าอายเุกนิ 10 ปี จงัหวดั ไร่ 1063 627,200                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดักาญจนบุรี ไร่ 82 40,200                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดักาญจนบุรี ไร่ 18 18,400                        

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 3,546,800                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 102,800                   

ป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั 102,800                   

งบลงทนุ 102,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 102,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 102,800                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดักาญจนบุรี กโิลเมตร 20 102,800                      

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 3,444,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 514,000                   

งบลงทนุ 514,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 514,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 514,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดักาญจนบุรี กโิลเมตร 100 514,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 2,930,000                 

งบลงทนุ 1,560,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,560,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,560,000                    
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รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดักาญจนบุรี ไร่ 400 1,560,000                    

งบอดุหนุน 210,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 210,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน 

จงัหวดักาญจนบุรี หมู่บา้น 3 210,000                      

งบรายจ่ายอื่น 1,160,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดั หมู่บา้น 30 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดักาญจนบุรี หมู่บา้น 40 800,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,950,000                 

โครงการปลูกป่าเพือ่ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ 1,950,000                 

โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาติ 1,950,000                 

งบลงทนุ 1,950,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,950,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,950,000                    

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

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 14,677,600                

โครงการพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละแกไ้ขปญัหาสิ่งแวดลอ้ม 14,677,600                

ป้องกนัรกัษาทรพัยากรป่าไมภ้าคกลาง 431,600                   

งบด าเนินงาน 231,600                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 231,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 184,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 46,800                        

งบอดุหนุน 200,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดั หมู่บา้น 4 200,000                      

ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคกลาง 11,797,000                

งบด าเนินงาน 499,700                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 499,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 242,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 162,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 95,500                        

งบลงทนุ 10,897,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,897,300                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,897,300                   

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดักาญจนบุรี กลา้ 260000 754,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดักาญจนบุรี กลา้ 645000 1,064,300                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดักาญจนบุรี ไร่ 2100 8,190,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าใชส้อย จงัหวดักาญจนบุรี ไร่ 50 259,000                      

รายการระดบัที1่: ฝายตน้น า้แบบผสมผสาน จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 126 630,000                      

งบอดุหนุน 400,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดักาญจนบุรี หมู่บา้น 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมโ้ตเร็วแก่เกษตรกร ปี

ที่ 1 จงัหวดักาญจนบุรี ไร่ 200 300,000                      

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคกลาง 2,449,000                 

งบด าเนินงาน 1,129,000                 
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,129,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 280,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 106,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 411,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 165,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 41,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 110,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 10,000                        

งบลงทนุ 730,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 730,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 730,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดักาญจนบุรี กลา้ 200000 330,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าเสน้ทางศึกษาธรรมชาติ จงัหวดักาญจนบุรี กโิลเมตร 1 400,000                      

งบอดุหนุน 590,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 490,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน 

จงัหวดักาญจนบุรี หมู่บา้น 7 490,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า เครือขา่ย 2 100,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 6,714,100                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 6,714,100                 

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 1,014,700                 

งบลงทนุ 1,014,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,014,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,014,700                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดักาญจนบุรี กลา้ 100000 290,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดักาญจนบุรี กลา้ 100000 165,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมม้ค่ีา จงัหวดักาญจนบุรี กลา้ 60000 456,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดักาญจนบุรี กโิลเมตร 10 51,400                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดักาญจนบุรี ไร่ 55 52,300                        

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 5,699,400                 

งบลงทนุ 5,699,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,699,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,699,400                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดักาญจนบุรี กลา้ 298000 864,200                      

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดักาญจนบุรี กลา้ 38000 288,800                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดักาญจนบุรี กโิลเมตร 41 210,700                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดักาญจนบุรี ไร่ 2668 1,307,300                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดักาญจนบุรี ไร่ 2969 3,028,400                    

กระทรวงพลงังาน 651,900                   

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 651,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 651,900                   
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พลงังานทดแทนทีผ่ลติได ้ 651,900                   

ผลติและบ ารุงรกัษาพลงังานทดแทน 651,900                   

งบลงทนุ 651,900                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 651,900                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 651,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนบา้น

กองม่องทะ ต าบลไลโ่ว ่อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 326,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลน า้มดุ ต าบลแม่กระบุง อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดั แห่ง 1 325,300                      

กระทรวงมหาดไทย 1,039,476,900            

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 7,308,000                 

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 268,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 268,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 268,000                   

งบรายจ่ายอื่น 268,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 268,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 500,000                   

โครงการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นการด าเนินงานเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 500,000                   

สนบัสนุนการด าเนินงานเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 500,000                   

งบรายจ่ายอื่น 500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นการด าเนินงานเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ รายการ 0 500,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 5,700,000                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 5,700,000                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 1,200,000                 

งบลงทนุ 1,200,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,200,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดั

กาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 1,200,000                    

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 4,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,500,000                 
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 4,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 14,723,400                

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 1,288,000                 

โครงการขบัเคลือ่นแผนงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย ์(เพิม่ประสทิธภิาพการ

แกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย)์ 1,288,000                 

ขบัเคลือ่นแผนงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษยใ์นบทบาทของฝ่ายปกครอง 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

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

การปกครองจงัหวดักาญจนบุรี (ชดุปฏบิตัิการพเิศษฝ่ายปกครองจงัหวดั คนั 1 1,288,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 13,435,400                

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 13,435,400                

การบริหารงานอ าเภอ 13,435,400                

งบลงทนุ 13,435,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,435,400                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,258,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดั แห่ง 1 1,697,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุ อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 289,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 278,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ที่วา่การอ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 188,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การ (หลงัเก่า) อ าเภอท่ามะกา จงัหวดั แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอท่ามะกา จงัหวดั แห่ง 1 178,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 245,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดั แห่ง 1 578,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้หนา้ที่วา่การ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 1,260,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุ อ าเภอหนองปรือ จงัหวดั แห่ง 1 143,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานอเนกประสงคท์ี่วา่การ อ าเภอหนองปรือ 

จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 230,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,177,400                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. บริเวณที่วา่การอ าเภอด่านมะขามเตี้ย 

จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอด่านมะขามเตี้ย 

จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 492,900                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ที่วา่การอ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถกองรอ้ย อส. อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดั

กาญจนบุรี แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอบ่อพลอย จงัหวดั แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอพนมทวน จงัหวดั แห่ง 1 1,478,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. บา้นพกัขา้ราชการอ าเภอหว้ยกระเจา 

จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 496,500                      

กรมทีด่นิ 821,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 821,000                   

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 821,000                   

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 821,000                   

งบลงทนุ 821,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 821,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 821,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลเลาขวญั อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 821,000                      

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 194,338,300              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 37,025,100                

โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 37,025,100                

พฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 37,025,100                

งบลงทนุ 37,025,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 37,025,100                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 37,025,100                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบา้นเก่า ด่านพนุ า้รอ้น อ าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบุรี ระยะที่ 4 แห่ง 1 17,025,100                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 20,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 11,689,800                

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 11,689,800                

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 11,689,800                

งบรายจ่ายอื่น 11,689,800                

รายการระดบัที1่: จดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร ์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 11,689,800                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 144,836,400              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 132,836,400              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 132,836,400              

งบลงทนุ 132,836,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 132,836,400                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 132,836,400                 



44 / 152

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03710000 จงัหวดักาญจนบรุี

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้แม่กลอง บริเวณดา้นหลงั

โรงพยาบาลมะการกัษถ์งึวดัดงสกั หมู่ที่ 3-หมู่ที่ 4 ต าบลท่ามะกา อ าเภอท่า

มะกา จงัหวดักาญจนบุรี ความยาว 784 เมตร แห่ง 1 26,810,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้แม่กลอง (ช่วงที่ 2) บริเวณ

ดา้นหลงัโรงพยาบาลมะการกัษถ์งึวดัดงสกั หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4 ต าบลท่ามะกา

 อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ความยาว 743 เมตร แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้แม่กลอง หมู่ที่ 7 ต าบลวงัขนาย

 อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ความยาว 350 เมตร แห่ง 1 11,113,200                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้แควนอ้ย (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 

ต าบลหนองหญา้ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบุรี ความยาว 622 เมตร แห่ง 1 23,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้แม่กลอง บริเวณวดัท่ากระทุ่ม 

หมู่ที่ 1 ต าบลแสนตอ อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ความยาว 350 แห่ง 1 11,113,200                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้แม่กลอง หมู่ที่ 2 บริเวณหลงัที่

ท  าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขานอ้ย ต าบลเขานอ้ย อ าเภอท่าม่วง 

จงัหวดักาญจนบุรี ความยาว 240 เมตร แห่ง 1 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้แควนอ้ย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 

ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี ความยาว 800 แห่ง 1 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้แม่กลอง หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 3 

ต าบลพงตึก อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ความยาว 500 เมตร แห่ง 1 14,000,000                   

โครงการป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 12,000,000                

ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 12,000,000                

งบลงทนุ 12,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,000,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบรายละเอยีด

ระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชน จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 12,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 787,000                   

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 787,000                   

บริการดา้นช่าง 787,000                   

งบลงทนุ 787,000                   

ครุภณัฑ์ 787,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 787,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานโยธาธกิารและ

ผงัเมอืงจงัหวดักาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั คนั 1 787,000                      

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 822,286,200              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,147,900                 

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 1,147,900                 

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,147,900                 

งบลงทนุ 1,147,900                 

ครุภณัฑ์ 1,147,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 287,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 13 287,300                      
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รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดักาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี ตู ้ 13 55,900                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดักาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี ตู ้ 13 71,500                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

กาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ตวั 26 44,200                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดักาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 13 37,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดักาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี ชดุ 26 78,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 860,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 13 860,600                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดักาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั เครื่อง 13 286,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดักาญจนบุรี

 ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 13 208,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดักาญจนบุรี 

ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 13 117,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดักาญจนบุรี ต าบลปากแพรก ชดุ 26 98,800                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดักาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 26 150,800                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 820,425,400              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 36,469,000                

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 36,469,000                

งบอดุหนุน 36,469,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,469,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 36,469,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 38 เมตร ยาว 70 เมตร 

บา้นตน้ส าโรง หมู่ที่ 6 ต าบลดอนชะเอม องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอน

ชะเอม อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 807,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 30 เมตร ยาว 47 เมตร 

บริเวณบา้นพกั หมู่ที่ 1 ต าบลลาดหญา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาด

หญา้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 2,899,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร บา้นท่าแจง หมู่ที่ 6 ต าบลหนองกุ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 2,304,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร บา้นหนองขาว หมู่ที่ 1 ต าบลหนองขาว เทศบาลต าบลหนองขาว 

อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 2,372,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร บา้นลาดหญา้ หมู่ที่ 1 ต าบลลาดหญา้ เทศบาลต าบลลาดหญา้ 

อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 2,446,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร บา้นหนองเตียน หมู่ที่ 1 ต าบลบ่อพลอย องคก์ารบริหารส่วนต าบล

บ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 2,358,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตรยาว 42 

เมตร บา้นหนองผกับุง้ หมู่ที่ 9 ต าบลแก่งเสี้ยน เทศบาลต าบลแก่งเสี้ยน 

อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 2,292,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

1,200 ตารางเมตร บา้นวงัยาง หมู่ที่ 7 ต าบลหนองปรือ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 1,995,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 20 เมตร 

ยาว 40 เมตร บา้นวงัจาน หมู่ที่ 8 ต าบลวงัดง้ องคก์ารบริหารส่วนต าบล

วงัดง้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 550,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีาฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 

42 เมตร บา้นหลมุรงั หมู่ที่ 5 ต าบลหลมุรงั องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หลมุรงั อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร 

ยาว 42 เมตร โรงเรียนบา้นน า้พ ุหมู่ที่ 2 ต าบลเขาโจด เทศบาลต าบลเขา

โจด อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 2,960,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามวอลเลยบ์อล ขนาดกวา้ง 24 เมตร ยาว 

34 เมตร บา้นปากกเิลน หมู่ที่ 1 ต าบลสงิห ์องคก์ารบริหารส่วนต าบล

สงิห ์อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 963,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร หมู่ที่ 9 เทศบาลต าบลท่าไม ้ต าบลท่าไม ้อ าเภอท่ามะกา จงัหวดั แห่ง 1 2,368,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามตะกรอ้ ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 40 

เมตร ชมุชนเขาวง หมู่ที่ 1  เทศบาลต าบลบ่อพลอย ต าบลบ่อพลอย 

อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 40 

เมตร บา้นสนามแย ้หมู่ที่ 6  องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนามแย ้ต าบล

สนามแย ้อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร บา้นกองเสามอญ หมู่ที่ 9 องคก์ารบริหารส่วนต าบลรางสาลี ่ต าบล

รางสาลี ่อ  าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 2,355,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร บา้นสระลมุพกุ หมู่ที่ 1  เทศบาลต าบลหนองสาหร่าย ต าบลหนอง

สาหร่าย อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 2,400,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 91,233,900                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 6,095,000                 

งบอดุหนุน 6,095,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,095,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 6,095,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกล าหว้ยถลงุ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 60,000

 ลูกบาศกเ์มตร หมู่ที่ 1,2,3,8,9 ต าบลรางสาลี ่องคก์ารบริหารส่วนต าบล

รางสาลี ่อ  าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 1,872,000                    
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รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองหนองตะเลา ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 

9,680 ลูกบาศกเ์มตร หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 5 ต าบลดอนขมิ้น เทศบาล

ต าบลดอนขมิ้น อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 601,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลอง สระน า้หนองกกหมาก ปริมาตรดนิขดุไม่

นอ้ยกวา่ 6,000 ลูกบาศกเ์มตร หมู่ที่ 5 ต าบลดอนขมิ้น เทศบาลต าบล

ดอนขมิ้น อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 714,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมคูส่งน า้ (คลองไสไ้ก่) พรอ้มปรบั

เกลีย่และถางป่าคลองระบายน า้ พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,800 ตารางเมตร หมู่

ที่ 8 ต าบลหนองลาน เทศบาลต าบลหนองลาน อ าเภอท่ามะกา จงัหวดั แห่ง 1 259,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมคูส่งน า้ (คลองไสไ้ก่) พรอ้มปรบั

เกลีย่และถางป่าคลองระบายน า้ พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,300 ตารางเมตร หมู่

ที่ 5 ต าบลหนองลาน  เทศบาลต าบลหนองลาน อ าเภอท่ามะกา จงัหวดั แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงล  าหว้ยมะไฟ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 

16,920 ลูกบาศกเ์มตร หมู่ที่ 6 ต าบลสงิห ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลสงิห์

 อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 825,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกล าหว้ยสาธารณะ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 

13,500 ลูกบาศกเ์มตร หมู่ที่ 1 ต าบลปรงัเผล องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ปรงัเผล อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 924,000                      

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 85,138,900                

งบอดุหนุน 85,138,900                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 85,138,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 85,138,900                   

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่

มาก บริเวณหมู่ที่ 3 บา้นหนองพวง - หมู่ที่ 10 บา้นหนองตาตุม้ ต าบล

จรเขเ้ผอืก  องคก์ารบริหารส่วนต าบลจรเขเ้ผอืก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย แห่ง 1 1,755,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 6 บา้นหนองเจริญ ต าบลลิน่ถิน่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ เทศบาลต าบลลิน่ถิน่ อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 5 บา้นหนิดาดตะวนัออก ต าบลหนิดาด ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิดาด อ าเภอทองผาภูม ิ แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 1 บา้นถ า้ ต าบลเขานอ้ย ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขานอ้ย อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 5,074,400                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

บริเวณชายเขาบา้นอู่ตะเภา หมู่ที่ 8 บา้นอู่ตะเภา ต าบลเขานอ้ย องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเขานอ้ย อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 2,040,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 1 ต าบล

ดอนขมิ้น  เทศบาลต าบลดอนขมิ้น อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 2,236,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 5 บา้น

หนองกกหมาก ต าบลดอนขมิ้น เทศบาลต าบลดอนขมิ้น อ าเภอท่ามะกา แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

บริเวณหนา้ส านกังานเทศบาล หมู่ที่ 9 ต าบลท่าไม ้ เทศบาลต าบลท่าไม ้

อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 933,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 16 บา้นดงรงั ต าบลพระแท่น เทศบาลต าบลพระแท่น 

อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 8,024,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 3 บา้นไร่ ต าบลพระแท่น เทศบาลต าบลพระแท่นล าพระยา อ าเภอ

ท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 1,788,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 8 บา้นหมอสอ ต าบลพระแท่น เทศบาลต าบลพระแท่นล าพระยา 

อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 1,788,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

บริเวณวดัหนองลาน หมู่ที่ 3 บา้นหนองลาน ต าบลหนองลาน เทศบาล

ต าบลหนองลาน อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 2,230,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 2 บา้นเขาสะพายแรง้ ต าบลสนามแย ้ องคก์ารบริหารส่วนต าบล

สนามแย ้อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 1,425,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 3 บา้นลุม่ผึ้ง ต าบลลุม่สุ่ม ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 5,074,400                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

หมู่ที่ 10 บา้นพพุรหม ต าบลหนองกุ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม

 อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 788,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

หมู่ที่ 13 บา้นเขาแกว้ ต าบลหนองกุ่ม  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง

กุ่ม อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 7 บา้นหนองแหน ต าบลหนองสาหร่าย  เทศบาลต าบลหนอง

สาหร่าย อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 2,050,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ วดัทุ่งหญา้ หมู่ที่ 1 ชมุชนสามคัคีพฒันา ต าบลลาดหญา้ 

เทศบาลต าบลลาดหญา้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 4,866,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น บริเวณถนนเทศบาล 10

 หมู่ที่ 3 และ 8 ต าบลหนองบวั  เทศบาลต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 4,466,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ชนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บา้นท่าดนิสอพอง ต าบลแก่งเสี้ยน  องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 560,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดเลก็ หมู่ที่ 3 บา้นโป่งปดั ต าบลช่องสะเดา องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลช่องสะเดา อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 632,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

โคง้ลุม่สุ่ม หมู่ที่ 6 บา้นท่ากะท ิต าบลช่องสะเดา  องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลช่องสะเดา อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 818,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 9 บา้นหนองสามพราน ต าบลวงัดง้  องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัดง้

 อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 1,962,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 12 บา้นเขาพลุอ้ม ต าบลวงัดง้  องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัดง้ 

อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 1,727,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น จากเทศบาลต าบลหนอง

บวั - บา้นหนองขี้เหลก็ หมู่ที่ 6 บา้นหนองขี้เหลก็ ต าบลหนองบวั  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั แห่ง 1 2,667,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 4 บา้นทุ่งกระบ า่ ต าบลทุ่งกระบ า่  องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่ง

กระบ า่ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 843,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 12 บา้นหว้ยเทยีน ต าบลทุ่งกระบ า่  องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่ง

กระบ า่ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 838,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดเลก็ 

บริเวณศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นตีนตก (บา้นกลาง) หมู่ที่ 1 บา้นตีนตก 

ต าบลเขาโจด เทศบาลต าบลเขาโจด อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 701,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดเลก็ หมู่

ที่ 2 บา้นน า้พ ุต าบลเขาโจด  เทศบาลต าบลเขาโจด อ าเภอศรีสวสัดิ์ แห่ง 1 884,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 3 บา้นสองพีน่อ้งต าบลหนองเป็ด องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง

เป็ด อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 3,007,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 4 บา้นทุ่งนา ต าบลหนองเป็ด องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด 

อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 2,064,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดเลก็ หมู่ที่ 1 บา้นท่าดนิแดง ต าบลปรงัเผล  องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลปรงัเผล อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 669,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

บริเวณอ่างเกบ็น า้บา้นพระเจดยีส์ามองค ์หมู่ที่ 9 ต าบลหนองลู องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองลู อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 3,608,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บา้นหนองขอนเทพพนม ต าบลหนองปลาไหล  

เทศบาลต าบลหนองปลาไหล อ าเภอหนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 1,012,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 10 บา้นศูนยร์วมทรพัย ์ต าบลหนองปลาไหล เทศบาลต าบลหนอง

ปลาไหล อ าเภอหนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 1,092,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 11 บา้นหนองใหญ่ ต าบลหนองปรือ  องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 16 บา้นหนองไมแ้ดง ต าบลหนองปรือ  องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 11 บา้นทุ่งมงักระหร่า ต าบลหว้ยกระเจา ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ เทศบาลต าบลหว้ยกระเจา อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดั แห่ง 1 3,723,600                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 2,763,000                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 2,763,000                 

งบอดุหนุน 2,763,000                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,763,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 2,763,000                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โบอ่อง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลปิลอ๊ก อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

บาง เทศบาลต าบลลิน่ถิน่ อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

สะพานลาว(หว้ยสมจติร) เทศบาลต าบลสหกรณ์นิคม อ าเภอทองผาภูม ิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปากล าปิ

ลอ็ค องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยเขยง่ อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนิดาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิดาด อ าเภอทอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลทองผาภูม ิเทศบาลต าบลทองผาภูม ิอ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลท่าขนุน เทศบาลต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

เขาดนิวทิยาคาร เทศบาลต าบลท่าลอ้ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าตะครอ้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าตะครอ้ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลวงัขนาย เทศบาลต าบลวงัขนาย อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลวงัศาลา เทศบาลต าบลวงัศาลา อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลท่าม่วง เทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลส ารอง เทศบาลต าบลส ารอง อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองขาว เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองตากยา (ดศิกลุ) เทศบาลต าบลหนองตากยา อ าเภอท่าม่วง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดัขนุไทยธาราราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลรางสาลี ่อ  าเภอท่าม่วง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเขานอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขานอ้ย อ าเภอท่าม่วง ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03710000 จงัหวดักาญจนบรุี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัส านกั

ตะครอ้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะคร า้เอน อ าเภอท่ามะกา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเขากะ

อาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาสามสบิหาบ อ าเภอท่ามะกา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัพระ

แท่นดงรงั เทศบาลต าบลพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัดงสกั

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลพงตึก อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กระต่าย

เตน้ เทศบาลต าบลท่าไม ้อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลลูกแก เทศบาลต าบลลูกแก อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สนามแย ้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนามแย ้อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองลาน เทศบาลต าบลหนองลาน อ าเภอท่ามะกา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหวาย

เหนียว เทศบาลต าบลหวายเหนียว อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลพระแท่นล าพระยา เทศบาลต าบลพระแท่นล าพระยา อ าเภอท่า ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดัแสนตอ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแสนตอ อ าเภอท่ามะกา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลดอนชะเอม องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนชะเอม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทุ่งกา้ง

ยา่ง เทศบาลต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลวงัโพธิ์ เทศบาลต าบลวงัโพธิ์ อ  าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลน า้ตกไทรโยคนอ้ย เทศบาลต าบลน า้ตกไทรโยคนอ้ย อ าเภอไทร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัพุ

ตะเคียน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03710000 จงัหวดักาญจนบรุี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทุ่ง

มะเซอยอ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบอ้งตี้ อ  าเภอไทรโยค จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัพนุอ้ย

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นวงั

สงิห ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลสงิห ์อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลกลอนโด(บา้นทุ่งมะขามเฒ่า) องคก์ารบริหารส่วนต าบล

กลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นท่า

โป่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลจรเขเ้ผอืก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ (บา้นท่าพยอม) องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนองไผ่ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลด่านมะขามเตี้ย เทศบาลต าบลด่านมะขามเตี้ย อ าเภอด่านมะขาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลด่านมะขามเตี้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านมะขาม

เตี้ย อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บ่อพลอย

 เทศบาลต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสาม

ยอด องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่องด่าน อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองกร่าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกร่าง 

อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัทุ่ง

มะสงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

รี เทศบาลต าบลหนองรี อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หลมุรงั 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหลมุรงั อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดอน

เจดยี ์เทศบาลต าบลดอนเจดยี ์อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03710000 จงัหวดักาญจนบรุี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ดอนตาเพชร องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนตาเพชร อ าเภอพนมทวน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลพนมทวน เทศบาลต าบลพนมทวน อ าเภอพนมทวน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ตลาดเขต เทศบาลต าบลตลาดเขต อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

เบญพาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลพงัตรุ  อ าเภอพนมทวน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อนุบาล

พนมทวน (บา้นรางหวาย) เทศบาลต าบลรางหวาย อ าเภอพนมทวน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเกาะ

ส าโรง (บา้นแก่งหลวง) องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะส าโรง อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

ผกับุง้ เทศบาลต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน องคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัท่า

มะขาม เทศบาลต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นท่า

ทุ่งนา องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่องสะเดา อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ยน า้

ขาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลปากแพรก เทศบาลต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเขา

นอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัดง้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัไชย

ชมุพลชนะสงคราม เทศบาลเมอืงกาญจนบุรี อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเยน็

สนิทธรรมาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดหญา้ อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        



54 / 152

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03710000 จงัหวดักาญจนบรุี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นพุ

เลยีบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองหญา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหญา้ อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองบวั เทศบาลต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลลาดหญา้ เทศบาลต าบลลาดหญา้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเลา

ขวญั เทศบาลต าบลเลาขวญั อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัแสลบ

เขต องคก์ารบริหารส่วนต าบลเลาขวญั อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลทุ่งกระบ า่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกระบ า่ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองเค็ด องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองนกแกว้ อ าเภอเลาขวญั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

ฝ้าย เทศบาลต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กรบัใหญ่

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองโสน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองโสน อ าเภอเลาขวญั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

หนองปลงิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองปลงิ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองประดู่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองประดู่ 

อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นตีน

ตก เทศบาลต าบลเขาโจด อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัท่า

กระดาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ากระดาน อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03710000 จงัหวดักาญจนบรุี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัวงัก์

วเิวการาม เทศบาลต าบลวงักะ อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่าดนิ

แดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลปรงัเผล อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นจะ

แก องคก์ารบริหารส่วนต าบลไลโ่ว ่อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นพระ

เจดยีส์ามองค ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองลู อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

ปรือ เทศบาลต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บารม ี

เทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ อ าเภอหนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองปรือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองปรือ อ าเภอ

หนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองปลาไหล เทศบาลต าบลหนองปลาไหล อ าเภอหนองปรือ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหว้ย

กระเจา เทศบาลต าบลหว้ยกระเจา อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัดอน

แสลบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลสระลงเรือ เทศบาลต าบลสระลงเรือ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลหนองขาว เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 12,000,000                

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 12,000,000                

งบอดุหนุน 12,000,000                

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 12,000,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 12,000,000                   
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รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

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

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลดอนขมิ้น อ าเภอท่ามะกา คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลรางหวาย อ าเภอพนมทวน คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลจรเขเ้ผอืก คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลเลาขวญั อ าเภอเลาขวญั คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 677,959,500              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นสงัคม 1,850,000                 

งบอดุหนุน 1,850,000                 

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องกระตุกหวัใจไฟฟ้าชนิดอตัโนมตัิ สถานี

อนามยัวงัศาลา เทศบาลต าบลวงัศาลา อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง เครื่อง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ เครื่อง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที3่: เครื่องถา่ยภาพจอประสาทตา ชนิดไม่ตอ้งขยายม่าน

ตา สถานีอนามยัวงัศาลา เทศบาลต าบลวงัศาลา อ าเภอท่าม่วง จงัหวดั เครื่อง 1 1,700,000                    

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 577,326,000              

งบอดุหนุน 577,326,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 577,326,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 577,326,000                 

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กจ.ถ.47-003 สายบา้นหนองบวั หมู่ที่ 4 - บา้นหนองตะครอง หมู่ที่ 6 

ต าบลกลอนโด กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,240 เมตร หนา 0.15 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดั สาย 1 9,834,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กจ.ถ.47-002 สายบา้นดอนสวา่ง หมู่ที่ 8 เชือ่มต่อบา้นชกุกระเพรา หมู่ที่

 9 ต าบลกลอนโด กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดั สาย 1 9,876,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.111-001 สายหนองไผ่ - โรงเรียนบา้นหนองไผ่ หมู่ที่

 1 บา้นหนองไผ่ ต าบลหนองไผ่ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 

0.05 เมตร ไหลท่างแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 3,256,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.89-002 สายทางเขา้หมู่บา้นโรงเรียนลิน่ถิน่ 

หมู่ที่ 4 บา้นลิน่ถิน่ ต าบลลิน่ถิน่ มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,000 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลลิน่ถิน่ อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 8,746,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กจ.ถ.57-001 สายบา้นทุ่งนางครวญ หมู่ที่ 6 - บา้นค าชะอี้ หมู่ที่ 7 

ต าบลชะแล กวา้ง 6 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 1,997,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.51-002 สายบา้นหนองตะโก - บา้นหว้ยน า้โจน บา้น

ช่องไมร้ดั หมู่ที่ 6 และบา้นหว้ยน า้โจน หมู่ที่ 3 ต าบลเขานอ้ย กวา้ง 6 

เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขา สาย 1 9,500,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.51-001 สายบา้นมะขามแถว หมู่ที่ 3 บา้นหว้ยน า้โจน

 และ หมู่ที่ 7 บา้นถ า้แกว้ ต าบลเขานอ้ย กวา้ง 5 เมตร ยาว 790 เมตร 

หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขานอ้ย อ าเภอท่าม่วง จงัหวดั สาย 1 2,480,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ กจ.ถ.84-007 บา้นหนองหมอ้แกง หมู่ที่ 5 ต าบลพงัตรุ กวา้ง 6 

เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลพงัตรุ สาย 1 1,449,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ กจ.ถ.84-009 สายวดัเขาคนัหอก หมู่ที่ 9 - บา้นตน้รงั หมู่ที่ 7 

ต าบลพงัตรุ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,950 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลพงัตรุ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 9,900,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กจ.ถ.88-001 สายหนองขนมจนี - หนองส าโรง หมู่ที่ 6 บา้นหนองสะแก

 ต าบลรางสาลี ่กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

รางสาลี ่อ  าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 8,195,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กจ.ถ.88-002 สายหนองโรง - กองเสามอญ หมู่ที่ 4 บา้นหนองส าโรง 

ต าบลรางสาลี ่กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,505 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

รางสาลี ่อ  าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 9,331,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กจ.ถ.11-001 สายต่อจากถนนลาดยางเดมิของ อบจ. บริเวณบ่อขยะใหม่

 - สะพานทุ่งฝืด หมู่ที่ 3 บา้นทุ่งฝืด ต าบลท่าไม ้กวา้ง 5 เมตร ยาว 

1,090 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลท่าไม ้อ าเภอท่ามะกา สาย 1 4,213,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กจ.ถ.11-002 หมู่ที่ 3 บา้นทุ่งฝืด ต าบลท่าไม ้กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลท่าไม ้อ าเภอท่ามะกา จงัหวดั สาย 1 3,865,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.37-005 สายบา้นรางหวา้ - คลองชลประทาน

 หมู่ที่ 5 ต าบลหนองลาน กวา้ง 6 เมตร ยาว 4,230 เมตร หนา 0.05 

เมตร ไหลท่างแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาล

ต าบลหนองลาน อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 9,480,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.37-004 สายบา้นดาปานนิมติ - บา้นหกหลงั

ใน หมู่ที่ 2,4,6,8 ต าบลหนองลาน กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,250 เมตร หนา 

0.05 เมตร ไหลท่างแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตกวา้งขา้งละ 1 เมตร เทศบาล

ต าบลหนองลาน อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 8,650,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03710000 จงัหวดักาญจนบรุี

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กจ.ถ.52-002 สายบา้นเขาพระ หมู่ที่ 2 - บา้นเขากระอาง หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 2

 บา้นเขาพระ ต าบลเขาสามสบิหาบ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร ไหล่

ทางหนิคลกุกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาสามสบิ

หาบ อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 5,670,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.52-001 สายบา้นหวัรอ - บา้นเขาสูง หมู่ที่ 3 บา้น

เขาสามสบิหาบ หมู่ที่ 7 บา้นเขากระอาง หมู่ที่ 1 บา้นเขาสูง ต าบลเขา

สามสบิหาบ กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเขาสามสบิหาบ อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 9,995,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กจ.ถ.42-001 สายบา้นส านกัครอ้ - บงึสนุ่น หมู่ที่ 1 บา้นส านกัครอ้ 

ต าบลตะคร า้เอน กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่

ทางหนิคลกุกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะคร า้เอน สาย 1 4,800,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กจ.ถ.42-002 สายบา้นเกา้หลงั หมู่ที่ 4 ต าบลตะคร า้เอน กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างหนิคลกุกวา้งขา้งละ 0.50 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,000 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล สาย 1 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.69-002 สายสะพานท่าเสา - บา้นดอน

มะเกลอื หมู่ที่ 4 บา้นดอนรกั ต าบลท่าเสา กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,700 

เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าเสา อ าเภอท่ามะกา สาย 1 2,962,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.69-005 สายบา้นรางวาลย ์- บา้นท่าเสา หมู่ที่

 4 บา้นดอนรกั ถงึ หมู่ที่ 8 บา้นท่าเสา ต าบลท่าเสา กวา้ง 5 เมตร ยาว 

779 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าเสา อ าเภอท่า สาย 1 1,142,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจร รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 87-002 

บริเวณกลางทุ่งสะเดา หมู่ที่ 5 ต าบลยางม่วง กวา้ง 5 เมตร ยาว 580 

เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางม่วง อ าเภอท่ามะกา สาย 1 863,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจร รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.88-001

 สายบา้นหว้ยตะเคียน - บา้นหว้ยรางพงษ ์หมู่ที่ 4 - 8 ต าบลยางม่วง 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,650 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลยางม่วง อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 4,694,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบเสริมผวิแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.101-001 สายสามแยก อบต.แสนตอ - 

บา้นหนองพลบั หมู่ที่ 12 บา้นดอนเขวา้ ต าบลแสนตอ กวา้ง 7 เมตร ยาว

 2,660 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตกวา้งขา้งละ

 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแสนตอ อ าเภอท่ามะกา จงัหวดั สาย 1 9,999,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.101-002 สายสามแยกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแสน

ตอ - บา้นโป่งขา้ง หมู่ที่ 12 บา้นดอนเขวา้ ต าบลแสนตอ กวา้ง 7 เมตร 

ยาว 1,725 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตกวา้ง

ขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแสนตอ อ าเภอท่ามะกา สาย 1 8,280,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.75-002 สายบา้นชายทุ่ง - ทุ่งมะเซอยอ่ - บา้นพหุวา้ 

หมู่ที่ 4 ต าบลบอ้งตี้ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบอ้งตี้ อ  าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 3,902,000                    



59 / 152

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03710000 จงัหวดักาญจนบรุี

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.75-001 สายสามแยกประดู่ทอง - สามแยกหว้ยขา้ว

หลาม หมู่ที่ 2,4 ต าบลบอ้งตี้ กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบอ้งตี้ อ  าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 8,270,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กจ.ถ.14-002 สายถนนเทศบาล 2 ซอยเขาพระศรี หนา้ลานกฬีาต่อจาก

ของเดมิเชือ่มถนนวงัไพลนิ ชมุชนเขาพระศรี หมู่ที่ 1 ต าบลบ่อพลอย 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 934 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ

 0.50 เมตร เทศบาลต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 3,130,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ กจ.ถ.14-001 สายถนนเทศบาล 1 ซอยบงึหวัแหวน หมู่ที่ 1 

ชมุชนพาณิชย ์ต าบลบ่อพลอย กวา้ง 6 เมตร ยาว 893 เมตร หนา 0.05 

เมตร เทศบาลต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 1,680,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กจ.ถ.55-005 สายทางภายในหมู่บา้น บา้นหนองพพุระ หมู่ที่ 9 เชือ่มต่อ

บา้นสามยอด หมู่ที่ 5 ต าบลช่องด่าน กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,700 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลช่องด่าน อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 5,096,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กจ.ถ.55-004 สายทางบา้นหนองบวั หมู่ที่ 8 เชือ่มต่อบา้นวงัใหญ่ หมู่ที่ 

4 ต าบลช่องด่าน กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่

ทางลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่องด่าน สาย 1 8,693,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กจ.ถ.76-002 สายบ่อพลอย - สระตาโล บา้นบ่อพลอย หมู่ที่ 1 ต าบล

บ่อพลอย กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 5,967,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตเป็นถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.03-003 หมู่ที่ 5 บา้น

หนองแดง ต าบลหนองกุ่ม กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 9,819,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตเป็นถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.03-002 สายบา้นทุ่ง

มะสงั - บา้นหนิลบั หมู่ที่ 3 บา้นทุ่งมะสงั ต าบลหนองกุ่ม กวา้ง 7 เมตร 

ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 6,788,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.48-005 สายศาลาเอนกประสงค ์บา้นท่ากระบอื หมู่ที่

 1 ต าบลเกาะส าโรง อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี เชือ่มต่อต าบลรางสาลี ่อ  าเภอ

ท่าม่วง กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,434 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลเกาะส าโรง อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 7,401,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.49-002 สายบา้นหนองสองตอน - บา้นตรอกมะตูม 

หมู่ที่ 4 บา้นหนองสองตอน ต าบลแก่งเสี้ยน หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

16,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมอืง สาย 1 7,248,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กจ.ถ.49-003 หมู่ที่ 6 บา้นตรอกมะตูม ต าบลแก่งเสี้ยน กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 815 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 2,207,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03710000 จงัหวดักาญจนบรุี

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กจ.ถ.56-074 สายรอบหมู่บา้น (ดา้นตะวนัตก) หมู่ที่ 7 บา้นทบัศิลา 

ต าบลช่องสะเดา กวา้ง 5 เมตร ยาว 395 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลช่องสะเดา อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กจ.ถ.56-032 หมู่ที่ 3 บา้นโป่งปดั ต าบลช่องสะเดา กวา้ง 5 เมตร ยาว 

445 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่องสะเดา อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 1,125,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กจ.ถ.77-002 หมู่ที่ 14 บา้นประดู่ด่าน ต าบลบา้นเก่า กวา้ง 6 เมตร ยาว

 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั สาย 1 9,245,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กจ.ถ.77-003 หมู่ที่ 7 บา้นหนองบา้นเก่า ต าบลบา้นเก่า กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั สาย 1 9,245,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.45-002,45-003 สายหนา้แฟลตนายสบิ ซอย 2 - ซอย

 3 หมู่ที่ 1 ต าบลลาดหญา้ มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 5,700 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดหญา้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั สาย 1 3,363,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กจ.ถ.45-004 สายเลีย่งน า้ท่วม หมู่ที่ 3 บา้นทุ่งนานางหรอก กวา้ง 6 

เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาด

หญา้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 3,948,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กจ.ถ.94-004 สายบา้นท่าโป่ง หมู่ที่ 3 เชือ่มบา้นหนองสามพราน หมู่ที่ 9

 ต าบลวงัดง้ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลวงัดง้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 9,131,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กจ.ถ.94-005 สายบา้นวงัดง้ หมู่ที่ 1 ต าบลวงัดง้ กวา้ง 6 เมตร ยาว 

1,330 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัดง้ อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 5,120,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.96-001 สายลุม่วงัเยน็ หมู่ที่ 3 บา้นวงัเยน็ 

ต าบลวงัเยน็ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

หนิคลกุกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัเยน็ อ าเภอ สาย 1 3,191,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.

106-001 หมู่ที่ 7 บา้นพปุระดู่ ต าบลหนองบวั กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,685 

เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืง สาย 1 6,700,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยาง รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.

106-002 สายสะพานหว้ยทุ่งแค - ส านกัสงฆเ์จโตวมิตุติ หมู่ที่ 6 บา้นป่า

นางเยอ้ ต าบลหนองบวั กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนา 0.05 เมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั สาย 1 4,638,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กจ.ถ.70-005 สายน า้ลาด - หนองโสน หมู่ที่ 3 บา้นน า้ลาด ต าบลทุ่ง

กระบ า่ มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 16,710 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลทุ่งกระบ า่ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 9,998,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กจ.ถ.70-006 สายหว้ยเทยีน - หนองฝ้าย หมู่ที่ 12 บา้นหว้ยเทยีน 

ต าบลทุ่งกระบ า่ มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 16,710 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลทุ่งกระบ า่ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 9,998,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กจ.ถ.46-001 สายบา้นหนองนกแกว้ - หนองปลงิ หมู่ที่ 1 ต าบลหนอง

นกแกว้ กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างหนิ

คลกุกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองนกแกว้ สาย 1 9,900,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กจ.ถ.109-006 สายหลงัวดัพรหมณี หมู่ที่ 6 บา้นพรหมณี ต าบลหนอง

ปลงิ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหนองปลงิ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 3,098,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กจ.ถ.109-009 สายหนองเสอื - หนองปลงิ หมู่ที่ 1 บา้นหนองปลงิ 

ต าบลหนองปลงิ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองปลงิ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 4,604,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมและปรบัปรุงถนนลูกรงับดอดัแน่น รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.50- 03 หมู่ที่ 3 บา้นไกรเกรียง ต าบลเขาโจด กวา้ง 5 

เมตร ยาว 2,350 เมตร หนา 0.20 เมตร เทศบาลต าบลเขาโจด อ าเภอศรี

สวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 1,680,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กจ.ถ.50-03 สายน า้พ ุ- ไกรเกรียง หมู่ที่ 2 บา้นน า้พ ุต าบลเขาโจด กวา้ง

 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลเขาโจด 

อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 6,468,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กจ.ถ.92-001 สายบา้นไหลน่ า้ - บา้นสะเน่พ่อง หมู่ที่ 1 ต าบลไลโ่ว ่กวา้ง

 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 

0.30 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลไลโ่ว ่อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดั สาย 1 6,690,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตเป็นถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.115-002- สายน า้ตก

ตะเคียนทอง หมู่ที่ 9 บา้นพระเจดยีส์ามองค ์ต าบลหนองลู กวา้ง 6 เมตร

 ยาว 1,670 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองลู อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 8,498,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตเป็นถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.115-001 สายบา้นวงักะ

 - บา้นเวยีคะดี้ หมู่ที่ 2 บา้นหม่องสะเทอต าบลหนองลู กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 1,670 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองลู อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 8,498,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ กจ.ถ.34-042 สายหนองไผ่ลอ้ม - หนองกร่าง บา้นหนองไผ่ลอ้ม

 หมู่ที่ 7 ต าบลหนองปลาไหล พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,466 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลหนองปลาไหล อ าเภอหนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 5,288,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กจ.ถ.34-040 สายซอยศรีสวรรค ์4 หมู่ที่ 14 บา้นศรีสวรรค ์เชือ่มซอย

เทพพทิกัษแ์ยก 1 หมู่ที่ 13 บา้นหนองแกประชาสรรค ์ต าบลหนองปลา

ไหล กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,480 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบล

หนองปลาไหล อ าเภอหนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 4,314,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กจ.ถ.108-001 แยกทางหลวงหมายเลข 3086 - สายบา้นวงัแย ้- บา้นทุ่ง

โป่ง หมู่ที่ 8 บา้นวงัแย ้ต าบลหนองปรือ กวา้ง 8 เมตร ยาว 1,540 เมตร

 หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ สาย 1 9,900,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กจ.ถ.108-001 แยกทางหลวงหมายเลข 3306 สายบา้นกระพรอ้ยสอง

ขา้ม - บา้นทุ่งโป่ง หมู่ที่ 6 บา้นกระพรอ้ยสองขา้ม ต าบลหนองปรือ กวา้ง

 8 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 9,900,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.27-001 สายหนองบวัหิ่ง - สระจนัทอง หมู่ที่ 4 บา้น

หนองบวัหิ่ง ต าบลสระลงเรือ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,070 เมตร หนา 0.05 

เมตร ไหลท่างแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตกวา้งขา้งละ 1 เมตร เทศบาลต าบล

สระลงเรือ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 5,357,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนลาดยาง รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.

61-001 สาย กจ.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3363 - บา้นหนองนางเลิ้ง

 หมู่ที่ 8 ต าบลดอนแสลบ กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,632 เมตร หนา 0.04 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดั สาย 1 6,100,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนลาดยาง รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.

61-002 สาย กจ.3171 บา้นหนองเจริญทรพัย ์- บา้นโป่งสวรรค ์หมู่ที่ 15

 บา้นหนองเจริญทรพัย ์ต าบลดอนแสลบ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,590 เมตร

 หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ อ าเภอหว้ยกระเจา สาย 1 4,522,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สาย

ทางเขา้หมู่บา้นพถุอ่ง - หมู่บา้นกยุแหย ่หมู่ที่ 1 บา้นพถุอ่ง ต าบลลิน่ถิน่ 

มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,000 ตารางเมตร เทศบาลต าบลลิน่ถิน่ อ าเภอทอง สาย 1 8,746,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรลาดยาง Para Slurry Seal

 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.28-002 สายทางบา้นสหกรณ์นิคม - บา้น

สะพานลาว หมู่ที่ 5 ต าบลสหกรณ์นิคม เชือ่มต าบลชะแล กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 4,500 เมตร เทศบาลต าบลสหกรณ์นิคม อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดั สาย 1 6,184,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิจราจร Para Slurry Seal รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.112-001 สายบา้นหนองฝ้าย - บา้นทุ่งสวา่ง หมู่ที่ 3 

บา้นเขาวงพระจนัทร ์ต าบลหนองฝ้าย กวา้ง 7 เมตร ยาว 6,300 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 7,770,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มปรบัปรุงถนนผวิจราจรลาดยาง CAPE SEAL 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.1-0011 สายบา้นจรเขเ้ผอืก - บา้นด่านมะขาม

เตี้ย อ าเภอด่านมะขามเตี้ย กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,655 เมตร ไหลท่างกวา้ง

ขา้งละ 1.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,930 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดักาญจนบุรี อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 9,150,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

บริเวณซอยหนองระเบดิ บา้นสหกรณ์นิคม ต าบลสหกรณ์นิคม - บา้นกยุ

ม ัง่ หมู่ที่ 6 ต าบลหนิดาด หมู่ที่ 1 ต าบลสหกรณ์นิคม กวา้ง 6 เมตร ยาว

 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,000 ตาราง

เมตร เทศบาลต าบลสหกรณ์นิคม อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 9,680,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.26 - 007,กจ.ถ.26 - 00 8 ซอย 1 - ซอย 4 หมู่ที่ 5 

ต าบลวงัศาลา กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,500 ตารางเมตร เทศบาลต าบลวงัศาลา อ าเภอท่า สาย 1 5,725,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มปรบัปรุงถนนผวิจราจรลาดยางCAPESEAL รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.1-0006 บา้นหนองตะโก - บา้นสระเศรษฐ ี

อ าเภอท่าม่วง กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,516 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 21,096 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดักาญจนบุรี อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 9,440,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.6-003 หมู่บา้นรุ่งเรือง 3 หมู่ที่ 1 ต าบลดอนขมิ้น 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

1,020 ตารางเมตร เทศบาลต าบลดอนขมิ้น อ าเภอท่ามะกา จงัหวดั สาย 1 521,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.73-002 สายวดัป่าสุนนัฯ บา้นท่าเตียน หมู่ที่ 

8 ต าบลไทรโยค กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,830 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,320 ตารางเมตร เทศบาลต าบลไทรโยค อ าเภอไทร สาย 1 5,047,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

สายหนองข ุ- หนองพลู หมู่ที่ 4 บา้นหนองพลู ต าบลหนิดาด มพีื้นที่รวม

ไม่นอ้ยกวา่ 3,846 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิดาด อ าเภอ สาย 1 2,750,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

สายต าบลหนิดาด เชือ่มหมู่ที่ 5 ต าบลท่าขนุน หมู่ที่ 3 บา้นหนิดาด

ตะวนัตก ต าบลหนิดาด มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 5,454 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิดาด อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 3,922,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

ถนนเทศบาลซอย 11 (บา้นแขก) ต าบลท่าม่วง หรือมพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่

 18,394 ตารางเมตร เทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จงัหวดั สาย 1 8,691,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ถนน

เลยีบคลองชลประทาน 1R 2L ฝัง่ขวา เชือ่มต่อหมู่ที่ 4 ต าบลวงัขนาย 

หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งทอง กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,450 เมตร มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่

 14,700 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง อ าเภอท่าม่วง สาย 1 9,840,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนผวิจราจรพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต ถนนเทศบาลต าบลพระแท่น 48 หมู่ที่ 15 ต าบลพระแท่น กวา้ง

 6 เมตร ยาว 1,035 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,210

 ตารางเมตร เทศบาลต าบลพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 2,690,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ถนน

แสงชูโตสายเก่า ต าบลท่าเรือ กวา้ง 9.80 เมตร ยาว 702 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 14,364 ตารางเมตร เทศบาลเมอืงท่าเรือพระแท่น สาย 1 6,715,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

เลยีบคลองส่งน า้ 1 ขวา - 4 ขวา - 2ขวา - 2 ซา้ย (ฝัง่ซา้ย) บา้นหนอง

ทะเบยีน หมู่ที่ 2 ต าบลอโุลกสีห่มืน่ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,090 เมตร หนา

 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,450 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลอโุลกสีห่มืน่ อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 3,612,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

เลยีบคลองส่งน า้ 4 ขวา - 2 ขวา - 2 ซา้ย (ฝัง่ขวา) หมู่ที่ 7,5 ต าบลอโุลก

สีห่มืน่ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,315 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 6,575 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลอโุลกสีห่มืน่ สาย 1 4,353,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายช่องอา้ยกาง 

หมู่ที่ 6 เชือ่มต่อหมู่ที่ 8 บา้นไทรทอง หมู่ที่ 6 ต าบลลุม่สุ่ม กวา้ง 6 เมตร

 ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,100 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 9,835,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

จากเทศบาลต าบลแก่งเสี้ยน - เทศบาลเมอืงกาญจนบุรี หมู่ที่ 2 บา้นท่า

มะขาม ต าบลท่ามะขาม กวา้ง 7 เมตร ยาว 2,829 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 19,803 ตารางเมตร เทศบาลต าบลท่ามะขาม สาย 1 7,210,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

สายวดัทุ่งนาคราช หมู่ที่ 7 บา้นทุ่งนาคราช ต าบลหนองหญา้ กวา้ง 5 

เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,000 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหญา้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี สาย 1 1,995,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้น

วงัปลาหมู ซอย 2 บา้นวงัปลาหมู หมู่ที่ 6 ต าบลหนองหญา้ กวา้ง 5 เมตร

 ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,000 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหญา้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี สาย 1 1,980,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางโดยท าการฉาบผวิทาง Para 

Slurry Seal สายบา้นวงัหนิ - บา้นหนองหวาย ต าบลทุ่งกระบ า่ หมู่ที่ 1 

บา้นวงัหนิ ต าบลเลาขวญั กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลเลาขวญั อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 2,450,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางโดยท าการฉาบผวิทาง Para 

Slurry Seal สายบา้นหนองผอื ชมุชนตะวนัออก บา้นหนองผอื หมู่ที่ 2 

ต าบลเลาขวญั กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเลาขวญั สาย 1 2,450,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.26-002 ซอย 2 หมู่ที่ 1 บา้นวงัศาลา ต าบล

วงัศาลา กวา้ง 6 เมตร ยาว 970 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 5,772 ตารางเมตร เทศบาลต าบลวงัศาลา อ าเภอท่าม่วง จงัหวดั สาย 1 2,812,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.83-001 หมู่ที่ 15 ต าบลพระแท่น กวา้ง 6 เมตร ยาว 

800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,800 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลพระแท่นล าพระยา อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 2,261,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.110-20 สายไร่สองพีน่อ้ง 4 หมู่ที่ 3 ต าบลหนองเป็ด 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

6,250 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด อ าเภอศรีสวสัดิ์ สาย 1 3,979,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ กจ.ถ.110-21 สายซอยเกาะบุก 1 หมู่ที่ 1 ต าบลหนองเป็ด 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

5,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด อ าเภอศรีสวสัดิ์ สาย 1 3,195,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจร Para Slurry Seal รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ กจ.ถ.83-002 หมู่ที่ 2,3,14 ต าบลพระแท่น กวา้ง 6 เมตร ยาว 

1,470 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,820 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลพระแท่นล าพระยา อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 4,152,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

ถนนเทศบาล 25 หนองตาบ่ง ต าบลท่าม่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 

12,740 ตารางเมตร เทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จงัหวดั สาย 1 6,241,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนผวิจราจรพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต ถนนเทศบาลต าบลพระแท่น 53 หมู่ที่ 13 ต าบลพระแท่น กวา้ง

 6 เมตร ยาว 1,625 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,750

 ตารางเมตร เทศบาลต าบลพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 4,225,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ถนน

สายแสงชูโตสายเก่า (บริเวณวดัใหม่เจริญผล - แยกแสนตอ) ต าบลท่าเรือ

 กวา้ง 9.80 เมตร ยาว 890 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 18,249 ตาราง

เมตร เทศบาลเมอืงท่าเรือพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 8,477,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 สายบา้นบ่อหวา้นอ้ย หมู่ที่ 13 ต าบลหนองโรง กวา้ง 6 เมตร ยาว 181 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,086 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 สายบา้นวงัรกั - บา้นรางขบ หมู่ที่ 7 บา้นวงัรกั ต าบลหนองโรง กวา้ง 5 

เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,075 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จงัหวดั สาย 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

ถนนแดงสมัฤทธิ์ เริ่มจากแยกถนนพระครูสอน - สามแยกตน้มะขามทา้ย

บา้น ชมุชนทา้ยบา้นดาวทอง หมู่ที่ 1 ต าบลลาดหญา้ หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 4,419 ตารางเมตร เทศบาลต าบลลาดหญา้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี สาย 1 2,061,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย ทต.1/20

 และสาย ทต.12 หมู่ที่ 8 บา้นตลิง่แดง ต าบลหนองบวั กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 900 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,500 ตารางเมตร เทศบาลต าบล

หนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 1,830,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย ทต.10/3

 หมู่ที่ 8 บา้นตลิง่แดง ต าบลหนองบวั กวา้ง 5 เมตร ยาว 610 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,050 ตารางเมตร เทศบาลต าบลหนองบวั อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 1,380,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 หมู่ที่ 5 บา้นวงัตะเคียน ต าบลวงัเยน็ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,000 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลวงัเยน็ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 6,941,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

หนองมะเขอื - โป่งไหม หมู่ที่ 7 บา้นหนองไก่เหลอืง ต าบลหนองประดู่ 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,200 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองประดู่ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดั สาย 1 4,719,000                    

การจดัสวสัดกิารทางสงัคม 2,544,000                 

งบอดุหนุน 2,544,000                 

ครุภณัฑส์ านกังาน 94,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนสถานสงเคราะหค์นชรา เครื่อง 2 94,000                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑเ์พือ่สนบัสนุนสถานสงเคราะห์ เครื่อง 2 94,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 

36,000 บทียูี สถานสงเคราะหค์นชราเฉลมิราชกมุารี( หลวงพ่อล  าใย

อปุถมัภ)์ องคก์รบริหารส่วนจงัหวดักาญจนบุรี อ าเภอเมอืง จงัหวดั เครื่อง 2 94,000                        

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,450,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงสถานสงเคราะหค์นชรา แห่ง 1 2,450,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมรัว้บริเวณดา้นขา้งสถานสงเคราะห์

คนชราเฉลมิราชกมุารี (หลวงพ่อล  าใยอปุถมัภ)์ องคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดักาญจนบุรี อ าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารสถานสงเคราะหค์นชราเฉลมิราชกมุารี 

(หลวงพ่อล  าใยอปุถมัภ)์  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาญจนบุรี อ าเภอ

เมอืง จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 2,100,000                    
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การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 18,163,500                

งบอดุหนุน 18,163,500                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,163,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 18,163,500                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 4,126,600                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทุ่งนา องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหนองเป็ด อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเขาใหญ่ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโคกตะบอง อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 4,940,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นพบุอน องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลเลาขวญั อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 

คน ตอกเสาเขม็ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง

ปรือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จงัหวดั หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 9,096,900                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหว้ยกระเจา เทศบาลต าบล

หว้ยกระเจา อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กาญจนาภเิษก เทศบาลต าบล

หว้ยกระเจา อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลท่าไม ้ เทศบาล

ต าบลท่าไม ้อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 3,032,300                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 78,076,000                

งบอดุหนุน 78,076,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 78,076,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 78,076,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นกลอนโด 

หมู่ที่ 5 ต าบลกลอนโด องคก์ารบริหารส่วนต าบลกลอนโด อ าเภอด่าน

มะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 2,883,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นลุม่ดงยาง 

หมู่ที่ 2 ต าบลกลอนโด องคก์ารบริหารส่วนต าบลกลอนโด อ าเภอด่าน

มะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 2,883,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นยา่นเจา้ 

หมู่ที่ 7 ต าบลกลอนโด องคก์ารบริหารส่วนต าบลกลอนโด อ าเภอด่าน

มะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 2,883,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นยา่นเจา้ - 

ยางเกาะ หมู่ที่ 7 ต าบลกลอนโด องคก์ารบริหารส่วนต าบลกลอนโด 

อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 2,883,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นเขาปู่คง 

หมู่ที่ 10 ต าบลกลอนโด องคก์ารบริหารส่วนต าบลกลอนโด อ าเภอด่าน

มะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 2,883,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นพถุอ่ง หมู่

ที่ 1 ต าบลลิน่ถิน่ เทศบาลต าบลลิน่ถิน่ อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 7,540,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหว้ยน า้โจน

 หมู่ที่ 2 ต าบลเขานอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขานอ้ย อ าเภอท่าม่วง แห่ง 1 990,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นรางสาลี ่

หมู่ที่ 8 ต าบลรางสาลี ่องคก์ารบริหารส่วนต าบลรางสาลี ่อ  าเภอท่าม่วง แห่ง 1 7,391,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นแก่งจอ 

หมู่ที่ 4 ต าบลไทรโยค เทศบาลต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค จงัหวดั แห่ง 1 129,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นลุม่ผึ้ง หมู่

ที่ 3 ต าบลลุม่สุ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค แห่ง 1 9,619,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นวงัสงิห ์

หมู่ที่ 2 ต าบลสงิห ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลสงิห ์อ าเภอไทรโยค จงัหวดั แห่ง 1 9,613,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นยาง หมู่ที่ 

4 ต าบลท่ามะขาม เทศบาลต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี แห่ง 1 445,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นท่ากระบอื

 หมู่ที่ 1 ต าบลเกาะส าโรง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะส าโรง อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 1,855,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นเกาะส าโรง

 หมู่ที่ 3 ต าบลเกาะส าโรง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะส าโรง อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 2,159,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอมแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นลุม่วงัยาง 

หมู่ที่ 5 ต าบลเกาะส าโรง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะส าโรง อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 1,880,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นท่าดนิสอ

พอง หมู่ที่ 7 ต าบลแก่งเสี้ยน องคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 9,918,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นท่าโป๊ะ หมู่

ที่ 3 ต าบลบา้นเก่า องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 2,883,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นเก่า 2 หมู่ที่

 13 ต าบลบา้นเก่า องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 2,883,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นจนัอยุ หมู่

ที่ 5 ต าบลลาดหญา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดหญา้ อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 3,775,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นนากาญจน์

 หมู่ที่ 2 ต าบลวงัเยน็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัเยน็ อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 515,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหนอง

กลางพง 1 หมู่ที่ 4 ต าบลวงัเยน็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัเยน็ อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 515,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหนอง

กลางพง 2 หมู่ที่ 4 ต าบลวงัเยน็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัเยน็ อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 515,000                      
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นวงัตะเคียน

 1 หมู่ที่ 7 ต าบลวงัเยน็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัเยน็ อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 515,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นวงัตะเคียน

 2 หมู่ที่ 5 ต าบลวงัเยน็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัเยน็ อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 521,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 712,900                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 712,900                   

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 429,100                   

งบลงทนุ 429,100                   

ครุภณัฑ์ 429,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 411,600                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดักาญจนบุรี ต าบล

ปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดักาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี เครื่อง 6 171,600                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดักาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 17,500                        

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 283,800                   

งบลงทนุ 283,800                   

ครุภณัฑ์ 283,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 283,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดักาญจนบุรี 

ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 6 96,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดักาญจนบุรี ต าบลปากแพรก 

อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 7 70,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดักาญจนบุรี ต าบล

ปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 6 66,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดักาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี ชดุ 6 22,800                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดักาญจนบุรี ต าบล

ปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 29,000                        

กระทรวงยตุธิรรม 2,486,300                 

กรมคุมประพฤติ 1,027,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 1,027,000                 

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 1,027,000                 

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 1,027,000                 
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งบลงทนุ 1,027,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,027,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 180,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานคุมประพฤติจงัหวดักาญจนบุรี  

ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 180,200                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 846,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ   ส านกังานคุมประพฤติ

จงัหวดักาญจนบุรี  ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั แห่ง 1 846,800                      

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 197,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 197,200                   

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 197,200                   

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 197,200                   

งบลงทนุ 197,200                   

ครุภณัฑ์ 197,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 105,300                      

รายการระดบัที1่: พดัลมติดผนงั 16 น้ิว สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดักาญจนบุรี  ต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั ตวั 10 20,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมโคจร 18 น้ิว สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดักาญจนบุรี  ต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั ตวั 30 66,000                        

รายการระดบัที1่: โทรศพัทส์ านกังาน สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดักาญจนบุรี  ต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั เครื่อง 15 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดักาญจนบุรี  ต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั ตู ้ 1 4,300                         

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 91,900                        

รายการระดบัที1่: ไฟฉุกเฉินอตัโนมตัิ LED สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดักาญจนบุรี  ต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั เครื่อง 9 14,400                        

รายการระดบัที1่: ปตัตาเลีย่น  สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดักาญจนบุรี  ต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 10 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  ขนาด 5 กโิลวตัต ์สถานพนิิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดักาญจนบุรี  ต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 57,500                        

กรมราชทณัฑ์ 1,262,100                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 928,700                   

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 928,700                   

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 928,700                   

งบลงทนุ 928,700                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 928,700                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 928,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรือนจ าอ าเภอทองผาภูม ิต าบลท่าขนุน อ าเภอ

ทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 928,700                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 333,400                   

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 323,900                   

ควบคุมผูต้อ้งขงั 323,900                   

งบลงทนุ 323,900                   

ครุภณัฑ์ 323,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 36,600                        
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รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง เรือนจ าอ าเภอทองผาภูม ิ ต าบลท่า

ขนุน อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี ตู ้ 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี เรือนจ าอ าเภอทองผาภูม ิ 

ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 28,600                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่่องพ่นหมอกควนั   เรือนจ าจงัหวดักาญจนบุรี  ต าบล

ปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 59,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยา แบบใชแ้รงลม ชนิดสะพายหลงั ขนาด 3.5 

แรงมา้ เรือนจ าอ าเภอทองผาภูม ิ ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดั เครื่อง 1 25,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

เรือนจ าจงัหวดักาญจนบุรี  ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั เครื่อง 10 120,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 83,300                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบโทรศพัทภ์ายใน เรือนจ าอ าเภอทองผาภูม ิ 

ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี ระบบ 1 83,300                        

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการแกไ้ข ฟ้ืนฟู และพฒันาพฤตนิิสยั 9,500                      

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการจดัการศึกษาสายสามญั 9,500                      

งบลงทนุ 9,500                      

ครุภณัฑ์ 9,500                         

ครุภณัฑโ์รงงาน 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องลอกบวั แบบมอืถอื ขนาด 12 มลิลเิมตร เรือนจ า

อ าเภอทองผาภูม ิ ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 9,500                         

กระทรวงแรงงาน 3,140,300                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 232,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 232,800                   

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 232,800                   

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 232,800                   

งบลงทนุ 232,800                   

ครุภณัฑ์ 232,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 55,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

   ส านกังานแรงงานจงัหวดักาญจนบุรี  ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุรบัแขก  ส านกังานแรงงานจงัหวดักาญจนบุรี  ต าบล

ปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 25,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 65,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานแรงงานจงัหวดั

กาญจนบุรี  ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุผา้ม่าน  ส านกังานแรงงานจงัหวดักาญจนบุรี  ต าบล

ปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 50,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว ส านกังานแรงงานจงัหวดั

กาญจนบุรี  ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 17,800                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 95,000                        
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รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนส าหรบัหอ้งประชมุ  ส านกังานแรงงาน

จงัหวดักาญจนบุรี  ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงเคลือ่นที่  ส านกังานแรงงานจงัหวดั

กาญจนบุรี  ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 35,000                        

กรมการจดัหางาน 2,907,500                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 501,600                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 375,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 276,000                   

งบด าเนินงาน 276,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 276,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 126,600                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 20,600                     

งบด าเนินงาน 20,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,600                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,500                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 6,100                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,700                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 4,300                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 2,335,800                 

โครงการศูนยบ์ริการแบบเบด็เสร็จ (One Stop Service) ดา้นแรงงานต่างดา้วเพือ่

สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ 2,335,800                 

การพจิารณาอนุญาตท างานแบบเบด็เสร็จในเขตเศรษฐกจิพเิศษ 2,335,800                 

งบด าเนินงาน 2,335,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,200,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 30,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 42,500                        
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รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 684,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 84,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,208,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 519,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถยนตพ์รอ้มคนขบั 0 399,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการเกบ็สิง่ปฏกูิล 0 4,200                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาติดต ัง้โทรศพัทแ์ละอนิเตอรเ์น็ต 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 84,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุบริโภค 0 60,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 135,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 99,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 36,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 70,100                     

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 56,600                     

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กระทรวงวฒันธรรม 34,254,800                

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 780,400                   
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แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 780,400                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 780,400                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 603,400                   

งบลงทนุ 603,400                   

ครุภณัฑ์ 603,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 491,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดักาญจนบุรี  ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั เครื่อง 7 329,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดักาญจนบุรี  

ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ตวั 40 92,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุส านกังานพรอ้มเกา้อี้ ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดักาญจนบุรี  ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั ชดุ 1 70,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

กาญจนบุรี  ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 103,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงแบบเคลือ่นที่ ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดักาญจนบุรี  ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSL-R ความละเอยีดไม่

นอ้ยกวา่ 24 ลา้นพกิเซลพรอ้มเลนสถ์า่ยภาพ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

กาญจนบุรี  ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 33,000                        

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 177,000                   

งบลงทนุ 177,000                   

ครุภณัฑ์ 177,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 177,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดักาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี ชดุ 2 39,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดักาญจนบุรี  ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี ชดุ 3 77,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดักาญจนบุรี 

 ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 4 60,000                        

กรมศิลปากร 33,474,400                

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 5,000,000                 

โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการทอ่งเทีย่ว 5,000,000                 

ปรบัปรุง พฒันา เสริมสรา้งภาพลกัษณ์แหลง่ทอ่งเทีย่วทางศิลปวฒันธรรม 5,000,000                 
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งบลงทนุ 5,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาอทุยานประวตัิศาสตรเ์มอืงสงิห ์ต าบล

สงิห ์อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 5 5,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 28,302,800                

โครงการพฒันาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรม 28,302,800                

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วและแหลง่เรียนรูท้างศิลปวฒันธรรมเพือ่เชื่อมโยงการทอ่งเทีย่ว

พื้นทีร่ะดบัภาคกลาง 28,302,800                

งบลงทนุ 28,302,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,302,800                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 25,802,800                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาป้อมเมอืงกาญจนบุรี ต าบลลาดหญา้ 

อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาและเพิม่ศกัยภาพพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ บา้นเก่า

  ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 20,002,800                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอสมดุแห่งชาติรชัมงัคลาภเิษก กาญจนบุรี 

ต าบลบา้นเหนือ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 1,800,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหลงัคาอาคารคลมุหลมุขดุคน้ทางโบราณคดโีครง

กระดูกมนุษย ์อทุยานประวตัิศาสตรเ์มอืงสงิห ์ต าบลสงิห ์อ าเภอไทรโยค แห่ง 1 2,500,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 171,600                   

แหลง่เรียนรู ้และแหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา 171,600                   

จดักจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้และปรบัปรุงแหลง่เรียนรูแ้ละแหลง่ศิลปวฒันธรรม 171,600                   

งบลงทนุ 171,600                   

ครุภณัฑ์ 171,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 90,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางหนงัสอื หอสมดุแห่งชาติ รชัมงัคลาภเิษก  

กาญจนบุรี  ต าบลบา้นเหนือ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 90,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 81,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ

 บา้นเก่า ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัแต่งพุ่มไม ้ ขนาด 22 น้ิว  พพิธิภณัฑสถาน

แห่งชาติ บา้นเก่า  ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 10,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก หอสมดุ

แห่งชาติ รชัมงัคลาภเิษก กาญจนบุรี ต าบลบา้นเหนือ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี

 จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองน า้ หอสมดุแห่งชาติรชัมงัคลาภเิษก 

กาญจนบุรี ต าบลบา้นเหนือ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 4,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ หอสมดุแห่งชาติ รชัมงัคลา

ภเิษก กาญจนบุรี ต าบลบา้นเหนือ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: บนัได หอสมดุแห่งชาติรชัมงัคลาภเิษก กาญจนบุรี ต าบล

บา้นเหนือ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 4 18,000                        

กระทรวงศึกษาธิการ 1,699,811,614            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 264,059,600              
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แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 990,300                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 990,300                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 990,300                   

งบรายจ่ายอื่น 990,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 990,300                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 32,574,700                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 32,574,700                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 10,471,700                

งบอดุหนุน 10,471,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,471,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 8,799,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 1,672,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 22,103,000                

งบอดุหนุน 22,103,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 22,103,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 19,019,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 3,084,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 624,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 624,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 624,000                   

งบรายจ่ายอื่น 624,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 624,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 227,041,400              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 227,041,400              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 26,793,000                

งบอดุหนุน 26,793,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 26,793,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 4,164,500                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 4,843,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 17,784,700                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 200,248,400              

งบอดุหนุน 200,248,400              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 200,248,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 171,645,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 9,195,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 5,718,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 5,547,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 8,142,100                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 2,829,200                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 1,263,500                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 1,263,500                 

งบลงทนุ 1,263,500                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    
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ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

กาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

กาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาญจนบุรี

 ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาญจนบุรี 

ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

กาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาญจนบุรี 

ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดักาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดักาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดักาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดักาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาญจนบุรี 

ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาญจนบุรี ต าบลปากแพรก 

อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

กาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 23,200                        

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 793,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 793,700                   

งบลงทนุ 793,700                   

ครุภณัฑ์ 793,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 793,700                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาญจนบุรี ต าบลปากแพรก 

อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 33 528,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดักาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 33 125,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก้ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่:  ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

 และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดักาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

กาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 7,700                         

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 772,000                   

จดัการศึกษานอกระบบ 772,000                   

งบลงทนุ 772,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 772,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 772,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ส านกังาน กศน.จงัหวดั

กาญจนบุรี ต าบลท่าลอ้ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 772,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 850,198,714              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,880,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,880,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,880,154                 

งบด าเนินงาน 1,880,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,880,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,880,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 3,001,000                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 3,001,000                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 3,001,000                 

งบลงทนุ 3,001,000                 

ครุภณัฑ์ 3,001,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,001,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนเฉลมิพระ

เกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์กาญจนบุรี ต าบลท่าลอ้ อ าเภอท่าม่วง หอ้ง 1 600,200                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนพนม

ทวนชนูปถมัภ ์ต าบลพนมทวน อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนประชา

มงคล ต าบลสมเด็จเจริญ อ าเภออ าเภอหนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนอดุม

สทิธศึิกษา ต าบลหนองลู อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนเทพศิริ

นทรล์าดหญา้กาญจนบุรี ต าบลลาดหญา้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 480,637,420              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 458,933,700              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 458,933,700              

งบอดุหนุน 458,933,700              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 458,933,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 85118 458,933,700                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 85118 53,756,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 85118 30,758,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 85118 31,849,100                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 85118 46,358,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 85118 296,210,400                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 21,703,720                

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 7,849,200                 

งบลงทนุ 7,849,200                 

ครุภณัฑ์ 3,200,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนเพยีงหลวง 3 ในทูลกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา สริิ 

ต าบลปิลอ๊ก อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัศรีโลหะราษฎรบ์  ารุง ต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัหนองตะโก ต าบลเขานอ้ย อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัวงัขนายทายกิาราม ต าบลวงัขนาย อ าเภอท่าม่วง จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัส านกัครอ้ ต าบลตะคร า้เอน อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นวงัสงิห ์ต าบลสงิห ์อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นบอ้งตี้ ต าบลบอ้งตี้ อ  าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัทุ่งมะสงั(มติรภาพที่ 9) ต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัทุ่งสมอ ต าบลทุ่งสมอ อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นกรบัใหญ่ ต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นตลงุเหนือ ต าบลหนองประดู่ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองเค็ด ต าบลหนองนกแกว้ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนอนุบาลศรีสวสัดิ์ ต าบลหนองเป็ด อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนหนองขาวโกวทิพทิยาคม ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนหนองตากยาต ัง้วริิยะราษฎรบ์  ารุง ต าบลหนองตากยา อ าเภอท่าม่วง ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,649,200                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,649,200                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนเพยีงหลวง 3 ในทูลกระหม่อมหญงิอบุลรตั

นราชกญัญา สริิ ต าบลปิลอ๊ก อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 329,500                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัศรีโลหะราษฎรบ์  ารุง ต าบลท่าม่วง อ าเภอ

ท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 377,700                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัหนองตะโก ต าบลเขานอ้ย อ าเภอท่าม่วง 

จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 217,700                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัวงัขนายทายกิาราม ต าบลวงัขนาย อ าเภอ

ท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 262,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัส านกัครอ้ ต าบลตะคร า้เอน อ าเภอท่ามะกา

 จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นวงัสงิห ์ต าบลสงิห ์อ าเภอไทรโยค จงัหวดั แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นบอ้งตี้ ต าบลบอ้งตี้ อ  าเภอไทรโยค จงัหวดั แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัทุ่งมะสงั(มติรภาพที่ 9) ต าบลหนองกุ่ม 

อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อ

พลอย จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัทุ่งสมอ ต าบลทุ่งสมอ อ าเภอพนมทวน 

จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 272,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นกรบัใหญ่ ต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวญั

 จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นตลงุเหนือ ต าบลหนองประดู่ อ าเภอเลา

ขวญั จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 360,000                      
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รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองเค็ด ต าบลหนองนกแกว้ อ าเภอเลา

ขวญั จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 270,300                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนอนุบาลศรีสวสัดิ์ ต าบลหนองเป็ด อ าเภอศรี

สวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 400,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 13,854,520                

งบลงทนุ 13,854,520                

ครุภณัฑ์ 13,854,520                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 10,494,520                   

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นทุ่งมะขามเฒ่า  ต าบลกลอนโด 

อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัจรเขเ้ผอืก  ต าบลจรเขเ้ผอืก 

อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นท่ามะเฟือง ต าบลจรเขเ้ผอืก  

อ าเภอด่านมะขามเตี้ย  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง ต าบลจรเขเ้ผอืก

  อ าเภอด่านมะขามเตี้ย  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นไทรทอง  ต าบลจรเขเ้ผอืก  

อ าเภอด่านมะขามเตี้ย  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นท่าพ ุ ต าบลด่านมะขามเตี้ย  

อ าเภอด่านมะขามเตี้ย  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองผูเ้ฒ่า ต าบลด่านมะขามเตี้ย

  อ าเภอด่านมะขามเตี้ย  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนิแดน้  ต าบลหนองไผ่  อ าเภอ

ด่านมะขามเตี้ย  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัยางเกาะ ต าบลกลอนโด  อ าเภอ

ด่านมะขามเตี้ย  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัหนองบวั ต าบลกลอนโด  อ าเภอ

ด่านมะขามเตี้ย  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน อนุบาลด่านมะขามเตี้ย  ต าบลด่าน

มะขามเตี้ย  อ าเภอด่านมะขามเตี้ย  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองไผ่  ต าบลหนองไผ่  

อ าเภอด่านมะขามเตี้ย  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 4 192,560                      
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัหนองตะโก  ต าบลเขานอ้ย  

อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยน า้โจน ต าบลเขานอ้ย  

อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนเขาดนิวทิยาคาร ต าบลท่าลอ้  อ าเภอ

ท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัศรีสุวรรณาราม ต าบลทุ่งทอง  

อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัขนุไทยธาราราม ต าบลรางสาลี ่ 

อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองสะแก ต าบลวงัศาลา  

อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ตลาดส ารอง ต าบลพงัตรุ  อ าเภอท่า

ม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัศรีโลหะราษฎรบ์  ารุง  ต าบลท่าม่วง

  อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง  ต าบลท่าม่วง  อ าเภอ

ท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดักร่างทองราษฎรบู์รณะ  ต าบลทุ่ง

ทอง  อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นใหม(่จนีาภกัดิ์วทิยา)  ต าบลบา้น

ใหม่  อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยไร่  ต าบลพงัตรุ  อ าเภอท่า

ม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองเป็ด  ต าบลพงัตรุ  อ าเภอ

ท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัม่วงชมุ  ต าบลม่วงชมุ  อ าเภอท่า

ม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัชกุพี้  ต าบลม่วงชมุ อ าเภอท่าม่วง ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัอนิทาราม โกวทิอนิทราทร  ต าบล

หนองขาว อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 96,280                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03710000 จงัหวดักาญจนบรุี

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัท่าตะครอ้ ต าบลท่าตะครอ้  

อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นสระเศรษฐ ี ต าบลบา้นใหม่ 

อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัหนองพงัตรุ  ต าบลพงัตรุ  อ าเภอ

ท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นรางสาลี ่ต าบลรางสาลี ่ อ าเภอ

ท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัวงัขนายทายกิาราม  ต าบลวงั

ขนาย อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองตาบ่ง  ต าบลวงัขนาย 

อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัโพธิ์ศรีสุขาราม  ต าบลวงัศาลา 

อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ดศิกลุ ต าบลหนองตากยา  อ าเภอ

ท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองสองหอ้ง  ต าบลหนองตาก

ยา  อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหวัหนิ  ต าบลท่ามะขาม  อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหวันา  ต าบลปากแพรก  อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดักาญจนบุรีเก่าอดุมราษฎรว์ทิยา  

ต าบลลาดหญา้  อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นจนัอยุ  ต าบลลาดหญา้  อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นแก่งหลวง  ต าบลเกาะส าโรง 

อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดักาญจนบุรี  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัท่าน า้ตื้น  ต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 4 192,560                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03710000 จงัหวดักาญจนบรุี

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัท่ามะขาม  ต าบลท่ามะขาม  อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยน า้ขาว ต าบลบา้นเก่า  อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนหนองบา้นเก่าสามคัคี ต าบลบา้นเก่า  

อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นตะเคียนงาม ต าบลบา้นเก่า  

อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นทุ่งศาลา  ต าบลบา้นเก่า  อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นทุ่งนาคราช ต าบลหนองหญา้  

อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดับา้นเก่า ต าบลบา้นเก่า  อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน อนุบาลวดัไชยชมุพลชนะสงคราม 

ต าบลบา้นใต ้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นวงัสารภ ีต าบลปากแพรก  อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัทุ่งลาดหญา้ ลาดหญา้วทิยา  

ต าบลลาดหญา้  อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองแก(สามคัคีวทิยา)  ต าบล

ลาดหญา้  อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นทุ่งนานางหรอก เพญ็ชาติอปุถมัภ์

 ต าบลลาดหญา้  อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นวงัดง้ ต าบลวงัดง้  อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นท่าทุ่ม ต าบลวงัดง้  อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัเขานอ้ย ต าบลวงัดง้  อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัศรีอปุลาราม  ต าบลหนองบวั  

อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03710000 จงัหวดักาญจนบรุี

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโป่งหวาย  ต าบลด่านแม่แฉลบ  

อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นน า้มดุ  ต าบลแม่กระบุง  อ าเภอ

ศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุชนบา้นท่ากระดาน  ต าบลท่า

กระดาน อ าเภอศรีสวสัดิ์  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นองสติ  ต าบลนาสวน  อ าเภอศรี

สวสัดิ์  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นน า้พ ุต าบลเขาโจด  อ าเภอศรี

สวสัดิ์  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นสามหลงั  ต าบลเขาโจด  อ าเภอ

ศรีสวสัดิ์  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดงเสลา ต าบลด่านแม่แฉลบ  

อ าเภอศรีสวสัดิ์  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบนเขาแก่งเรียง  ต าบลท่า

กระดาน อ าเภอศรีสวสัดิ์  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นปากนาสวน  ต าบลนาสวน  

อ าเภอศรีสวสัดิ์  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาสวน ต าบลนาสวน  อ าเภอศรี

สวสัดิ์  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นตน้มะพรา้ว  ต าบลแม่กระบุง 

อ าเภอศรีสวสัดิ์  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน อนุบาลศรีสวสัดิ์  ต าบลหนองเป็ด 

อ าเภอศรีสวสัดิ์  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นทุ่งนา ต าบลหนองเป็ด  อ าเภอ

ศรีสวสัดิ์  จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 4 192,560                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,360,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกลอนโด ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่ามะไฟ ต าบลจรเขเ้ผอืก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าแย ้ต าบลด่านมะขามเตี้ย อ าเภอด่านมะขามเตี้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าเสด็จ ต าบลจรเขเ้ผอืก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งยาว ต าบลจรเขเ้ผอืก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินไพร ต าบลด่านมะขามเตี้ย อ าเภอด่านมะขาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งโก ต าบลจรเขเ้ผอืก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกวาง ต าบลจรเขเ้ผอืก อ าเภอด่านมะขาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองปลอ้ง ต าบลด่านมะขามเตี้ย อ าเภอด่าน

มะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองปากดง ต าบลหนองไผ่ อ าเภอด่านมะขาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโสน ต าบลจรเขเ้ผอืก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหนิ ต าบลด่านมะขามเตี้ย อ าเภอด่านมะขาม

เตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแหลมทอง ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัถ า้อ่างหนิ ต าบลจรเขเ้ผอืก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนจ ารูญเนติศาสตร ์ต าบลหนองตากยา อ าเภอท่าม่วง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโกรกตารอด ต าบลหนองตากยา อ าเภอท่าม่วง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนคราม ต าบลเขานอ้ย อ าเภอท่าม่วง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถ า้ ต าบลเขานอ้ย อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมะกอกหมู(่ปุญสริิวทิยา) ต าบลวงัขนาย อ าเภอท่า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นรางจกิ ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นรางสะเดา ต าบลพงัตรุ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองน า้ขุน่ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองมงคล ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองอเีห็น ต าบลหนองตากยา อ าเภอท่าม่วง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยตลงุ ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยนาคราช ต าบลทุ่งทอง อ าเภอท่าม่วง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าลอ้ ต าบลท่าลอ้ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัล  าส ารอง ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสระกลอยสามคัคีธรรม ต าบลรางสาลี ่อ  าเภอท่าม่วง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองตะครอง ต าบลหนองตากยา อ าเภอท่าม่วง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนตชด.บา้นประตูด่าน ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนท่าพะเนียดกญุชร ต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกาะแกว้(การไฟฟ้าอปุถมัภ)์ ต าบลช่องสะเดา 

อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาตกไตรเดชวทิยา ต าบลเกาะส าโรง อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาปูน ต าบลหนองหญา้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงยาง ต าบลวงัเยน็ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทบัศิลา ต าบลช่องสะเดา อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าโป่ง ต าบลวงัดง้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่ามะนาว ต าบลวงัดง้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าหว ีต าบลลาดหญา้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนากาญจน ์ต าบลวงัเยน็ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพปุระดู่ ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัตะเคียน ต าบลวงัเยน็ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัปลาหมู ต าบลหนองหญา้ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัเยน็ ต าบลวงัเยน็ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกลางพง ต าบลวงัเยน็ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสามพราน ต าบลวงัดง้ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหอย ต าบลวงัดง้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนพฒันพ์งศ ์ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03710000 จงัหวดักาญจนบรุี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนลุม่โป่งเสี้ยว ต าบลวงัเยน็ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัถ า้มงักรทอง ต าบลเกาะส าโรง อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัไทยววิฒันาราม ต าบลหนองหญา้ อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นยาง ต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพนุอ้ย ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสมาคมนกัเรียนเก่าราชนีิ ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าสนุ่น ต าบลด่านแม่แฉลบ อ าเภอศรีสวสัดิ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพนุ า้เปรี้ยว ต าบลด่านแม่แฉลบ อ าเภอศรีสวสัดิ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหม่องกระแทะ ต าบลท่ากระดาน อ าเภอศรีสวสัดิ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นองหล ุต าบลนาสวน อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัถ า้องจ ุต าบลนาสวน อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหนิ  ต าบลเขาสามสบิหาบ อ าเภอท่ามะกา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชายธูป  ต าบลโคกตะบอง อ าเภอท่ามะกา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเขาตะพ ัน้ ต าบลโคกตะบอง อ าเภอท่ามะกา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทุ่งมะกรูด ต าบลดอนชะเอม อ าเภอท่ามะกา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบงึวทิยา ต าบลตะคร า้เอน อ าเภอท่ามะกา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองตาคง ต าบลตะคร า้เอน อ าเภอท่ามะกา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองตาแพ่ง ต าบลตะคร า้เอน อ าเภอท่ามะกา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนดอนสามงา่มผวิ หงสวณีะอปุถมัภ ์ ต าบลท่าเสา 

อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าพะเนียง ต าบลท่าเสา อ าเภอท่ามะกา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเกยีรติวธันเวคิน 1 (วดัปากบาง) ต าบลพงตึก อ าเภอ

ท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดงสกั ต าบลพงตึก อ าเภอท่ามะกา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองพนัทา้ว(พรประชาวทิยาคาร) ต าบลพงตึก 

อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกรด ต าบลยางม่วง อ าเภอท่ามะกา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองโรง  ต าบลยางม่วง อ าเภอท่ามะกา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหว้ยตะเคียน ต าบลยางม่วง อ าเภอท่ามะกา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่ากระทุ่ม ต าบลแสนตอ อ าเภอท่ามะกา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัแสนตอ(วรวตัตวทิยาคาร)  ต าบลแสนตอ อ าเภอ

ท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองลาน ต าบลหนองลาน อ าเภอท่ามะกา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นนอ้ย  ต าบลดอนเจดยี ์อ าเภอพนมทวน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อหวา้ ต าบลดอนตาเพชร อ าเภอพนมทวน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโพธิ ์ ต าบลดอนตาเพชร อ าเภอพนมทวน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนสระ  ต าบลพนมทวน อ าเภอพนมทวน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งกูป ต าบลพงัตรุ อ าเภอพนมทวน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคราช ต าบลรางหวาย อ าเภอพนมทวน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นรางยอม ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัรกั ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยดว้น  ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันาพระยา  ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเกยีรติวธันเวคิน 2 (วดัปลกัเขวา้) ต าบลหนองสาหร่าย

 อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองขยุ  ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพนมนาง  ต าบลดอนแสลบ อ าเภอหว้ยกระเจา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาใหม ่ ต าบลวงัไผ่ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองตายอด ต าบลวงัไผ่ อ าเภอหว้ยกระเจา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอ่างหนิ ต าบลวงัไผ่ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสระจนัทอง ต าบลสระลงเรือ อ าเภอหว้ยกระเจา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเจริญสุข  ต าบลสระลงเรือ อ าเภอหว้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยลกึ  ต าบลสระลงเรือ อ าเภอหว้ยกระเจา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเมตตาจติต  ต าบลสระลงเรือ อ าเภอหว้ยกระเจา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาศาลา  ต าบลหว้ยกระเจา อ าเภอหว้ยกระเจา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซอ่ง ต าบลหว้ยกระเจา อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งมงักะหร่า ต าบลหว้ยกระเจา อ าเภอหว้ยกระเจา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไพรงาม ต าบลหว้ยกระเจา อ าเภอหว้ยกระเจา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงโคร่ง  ต าบลหนิดาด อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนามกยุ  ต าบลลิน่ถิน่ อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยเขยง่  ต าบลหว้ยเขยง่ อ าเภอทองผาภูม ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแก่งประลอม  ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาพงั  ต าบลวงักระแจะ อ าเภอไทรโยค จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นช่องแคบ  ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถ า้ดาวดงึส ์ ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าตาเสอื  ต าบลสงิห ์อ าเภอไทรโยค จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่ามะเดื่อ  ต าบลศรีมงคล อ าเภอไทรโยค จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งกา้งยา่ง  ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งเรือโกลน  ต าบลศรีมงคล อ าเภอไทรโยค ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพเุตย  ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพปุลู  ต าบลสงิห ์อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพมุ่วง-พพุง  ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางโทน  ต าบลศรีมงคล อ าเภอไทรโยค จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลุม่ผึ้ง  ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03710000 จงัหวดักาญจนบรุี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงักระแจะ  ต าบลวงักระแจะ อ าเภอไทรโยค ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองขอน  ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองปรือ  ต าบลสงิห ์อ าเภอไทรโยค จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิดาด  ต าบลศรีมงคล อ าเภอไทรโยค จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปากกเิลน  ต าบลสงิห ์อ าเภอไทรโยค จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัใหม่ดงสกั  ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสามคัคีธรรมานุสรณ์  ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหลงุกงั  ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาแดง ต าบลช่องด่าน อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าวา้ ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบงึหวัแหวน ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นรางขาม ต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไร่เจริญ ต าบลหลมุรงั อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นล าอซูี ต าบลหนองรี อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกุ่ม ต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแกใน ต าบลหนองรี อ าเภอบ่อพลอย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเข ้ต าบลช่องด่าน อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหมู ต าบลหลมุรงั อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหวาย ต าบลหนองกร่าง อ าเภอบ่อพลอย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวงัเขาแกว้(หง  าอปุถมัภ)์ ต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขานางสางหวั ต าบลเลาขวญั อ าเภอเลาขวญั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นช่องกลิ้งช่องกรด ต าบลหนองนกแกว้ อ าเภอเลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชมุนุมพระ ต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวญั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งกระบ า่ ต าบลทุ่งกระบ า่ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03710000 จงัหวดักาญจนบรุี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้คลุง้ ต าบลหนองโสน อ าเภอเลาขวญั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ลาด ต าบลทุ่งกระบ า่ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบะลงักา ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพรหมณี ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นรางพยอม ต าบลเลาขวญั อ าเภอเลาขวญั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสระเตยพฒันา ต าบลหนองโสน อ าเภอเลาขวญั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกะหนาก ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเลาขวญั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไก่ต่อ ต าบลหนองโสน อ าเภอเลาขวญั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไก่เหลอืง ต าบลหนองประดู่ อ าเภอเลาขวญั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองงูเห่า ต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวญั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองตากา้ย ต าบลหนองประดู่ อ าเภอเลาขวญั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองผอื ต าบลเลาขวญั อ าเภอเลาขวญั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไผ่ลอ้ม ต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวญั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองม่วง ต าบลหนองโสน อ าเภอเลาขวญั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหวาย ต าบลทุ่งกระบ า่ อ าเภอเลาขวญั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเลาขวญั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนประชาพฒันา ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหมู่บา้นป่าไม ้ต าบลทุ่งกระบ า่ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขามสุ ิต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งโป่ง ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพยอมงาม ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอหนองปรือ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสาหร่าย ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยหวาย ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอหนองปรือ ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเสร-ีสมใจ ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 363,146,140              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 4,986,640                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 4,986,640                 

งบลงทนุ 4,986,640                 

ครุภณัฑ์ 4,986,640                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัหนิดาด ต าบลหนิดาด อ าเภอทองผา

ภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 82,000                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 150 ซซี ี โรงเรียนบา้นพนุ า้เปรี้ยว

 ต าบลด่านแม่แฉลบ อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี คนั 1 82,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 22,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นไร่ป้า ต าบลหว้ย

เขยง่ อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นไร่ป้า ต าบลหว้ย

เขยง่ อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 13,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 317,100                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นหว้ยน า้ขาว ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นท่ามะเดื่อ ต าบลหว้ยเขยง่ อ าเภอทองผาภูม ิ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นน า้พ ุต าบลเขาโจด อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นสามหลงั ต าบลเขาโจด อ าเภอศรีสวสัดิ์ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นท่ามะเดื่อ ต าบลหว้ยเขยง่ 

อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 3 69,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นป่าไมส้ะพานลาว ต าบล

สหกรณ์นิคม อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนตชด.บา้นบอ้งตี้ลา่ง ต าบลบอ้งตี้

 อ  าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,445,040                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กลอนโด ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่าแย ้ต าบลด่านมะขามเตี้ย อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยไร่ ต าบลพงัตรุ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ตลาดส ารอง ต าบลพงัตรุ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 43 63,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

รางจกิ ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 8 11,840                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โกรกตารอด ต าบลหนองตากยา อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ใหม่เจริญผล ต าบลท่าเรือ อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนดอน

สามงา่มผวิ หงสวณีะอปุถมัภ ์ต าบลท่าเสา อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่าพะเนียง ต าบลท่าเสา อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

เขาสะพายแรง้ ต าบลสนามแย ้อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ดาปานนิมติ มติรภาพที่ 142 ต าบลหนองลาน อ าเภอท่ามะกา จงัหวดั ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองซอ่นผึ้งผดุงวทิย ์ต าบลอโุลกสีห่มืน่ อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลไทรโยค ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ลุม่ผึ้ง ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ยางโทน ต าบลศรีมงคล อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่ามะเดื่อ ต าบลศรีมงคล อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนิดาด ต าบลศรีมงคล อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

บา้นนอ้ย ต าบลดอนเจดยี ์อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

สาลวนาราม ต าบลดอนตาเพชร อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

บา้นทวน ต าบลพนมทวน อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองขยุ ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

บา้นเก่า ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 60 88,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

พปุระดู่ ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

หมู่บา้นป่าไม ้ต าบลทุ่งกระบ า่ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 103 (บา้นหนองผูเ้ฒ่า) ต าบลด่านมะขามเตี้ย อ าเภอ

ด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหนองตะโก ต าบลเขานอ้ย อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัโพธิ์ศรีสุขาราม ต าบลวงัศาลา อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นรางกระต่าย (พริิยะประชาวทิยาคาร) ต าบลตะคร า้เอน อ าเภอ

ท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 59,800                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัเขาสะพายแรง้ ต าบลสนามแย ้อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัสาลวนาราม ต าบลดอนตาเพชร อ าเภอพนมทวน จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัเบญพาด ต าบลพงัตรุ อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นทุ่งศาลา ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัไทยววิฒันาราม ต าบลหนองหญา้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นอ่างหนิ ต าบลวงัไผ่ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นทุ่งเสอืโทน ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนบา้น

เหมอืงสองท่อ ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

ปรงักาส ีต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นอูลอ่ง ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นท่าดนิแดง ต าบลปรงัเผล อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัวงักว์เิวการาม ต าบลหนองลู อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นกยุแหย่

 ต าบลลิน่ถิน่ อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนตชด.

บา้นประตูด่าน ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นท่ากระดาน ต าบลท่ากระดาน อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลศรีสวสัดิ์ ต าบลหนองเป็ด อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หม่องกระแทะ ต าบลท่ากระดาน อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 27 39,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นามกยุ ต าบลลิน่ถิน่ อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนตชด.

บา้นบอ้งตี้ลา่ง ต าบลบอ้งตี้ อ  าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดงโคร่ง ต าบลหนิดาด อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ประจ าไม ้ต าบลหว้ยเขยง่ อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เสาหงษ ์ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปากล าปิลอ็ก ต าบลหว้ยเขยง่ อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เหมอืงสองท่อ ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 8 11,840                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นน า้มดุ

 ต าบลแม่กระบุง อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบน

เขาแก่งเรียง ต าบลท่ากระดาน อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 31 48,980                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

สวน ต าบลนาสวน อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 41 64,780                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหนิดาด

 ต าบลหนิดาด อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 27 42,660                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นป่าไม ้

สะพานลาว ต าบลสหกรณ์นิคม อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นซองกา

เรีย ต าบลหนองลู อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่าทุ่ง

นา ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัใหม่ดง

สกั ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

มาลยั ต าบลหนองลู อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 14 23,520                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นปากล าปิลอ็ก ต าบลหว้ยเขยง่ อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นซองกาเรีย ต าบลหนองลู อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองเจริญ ต าบลลิน่ถิน่ อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนตชด.บา้นบอ้งตี้ลา่ง ต าบลบอ้งตี้ อ  าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นลิน่ถิน่ ต าบลลิน่ถิน่ อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเสาหงษ ์ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลสงัขละบุรี (บา้นวงักะ) ต าบลหลองลู อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หว้ยเสอื ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

วดัป่าถ า้ภูเตย ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นประจ าไม ้ต าบลหว้ยเขยง่ อ าเภอทองผาภูม ิ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นถ า้ดาวดงึส ์ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นปากล าปิลอ็ก ต าบลหว้ยเขยง่ อ าเภอทองผา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหว้ยกบ ต าบลหนองลู อ าเภอสงัขละบุรี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นเขาแหลม ต าบลสมเด็จเจริญ อ าเภอหนอง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นหว้ยมาลยั ต าบล

หนองลู อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นบอ้งตี้ ต าบลบอ้งตี้ อ  าเภอไทร ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นทุ่งกา้งยา่ง ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 275,799,000              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 200,776,200              

งบลงทนุ 200,776,200              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 200,776,200                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,636,700                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนวดัหว้ยสะพาน ต าบลหนองโรง 

อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นหว้ยลกึ ต าบลสระลงเรือ 

อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นหนองหนิ ต าบลเขาสามสบิ

หาบ อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นหนองจอก ต าบลรางหวาย 

อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นกระเจา ต าบลพงัตรุ อ าเภอ

พนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นรางกระต่าย (พริิยะประชา

วทิยาคาร) ต าบลตะคร า้เอน อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนวดัเบญพาด ต าบลพงัตรุ อ าเภอ

พนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 948,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 176,900,400                 

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 5 

หอ้งเรียน โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 103 (บา้นหนองผูเ้ฒ่า) ต าบลด่านมะขาม

เตี้ย อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 8,281,000                    

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

บา้นหว้ยตลงุ ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 1,663,000                    

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

วดัพนุอ้ย ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย

 ต าบลด่านมะขามเตี้ย อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนดศิกลุ ต าบลหนองตากยา 

อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนวดับา้นเก่า ต าบลบา้นเก่า 

อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 4 

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นสระลมุพกุ ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน หลงั 1 6,997,000                    

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

วดับา้นนอ้ย ต าบลดอนเจดยี ์อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 4 

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นหลมุหนิ ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จงัหวดั หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนวดัตะคร า้เอน ต าบล

ตะคร า้เอน อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน 

ต าบลรางหวาย อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 506,200                      
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รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นตลงุใต ้ต าบล

ดอนแสลบ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนวดัสระลงเรือ ต าบล

สระลงเรือ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนวดับา้นทวน ต าบล

พนมทวน อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นซอ่ง ต าบลหว้ย

กระเจา อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนวดัหว้ยสะพาน ต าบล

หนองโรง อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

พนมนาง ต าบลดอนแสลบ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 4 

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นหนองไก่ต่อ ต าบลหนองโสน อ าเภอเลาขวญั จงัหวดั หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 4 

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นหนองกะหนาก ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเลาขวญั หลงั 1 6,997,000                    

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

บา้นหนองตาเดช ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 4 

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นน า้โจน ต าบลหนองประดู่ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดั หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 4 

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นหนองขอนเทพพนม ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอ

หนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 4 

หอ้งเรียน โรงเรียนอนุบาลวดัเลาขวญั ต าบลเลาขวญั อ าเภอเลาขวญั หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นพรหมณี ต าบล

หนองปลงิ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 387,800                      

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

นองสติ ต าบลนาสวน อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 4 

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นบนเขาแก่งเรียง ต าบลท่ากระดาน อ าเภอศรีสวสัดิ์ หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 500 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นหว้ยน า้ขาว ต าบลบา้น

เก่า อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 6,822,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 5 

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นจนัเดย ์ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดั หลงั 1 8,281,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 5 

หอ้งเรียน โรงเรียนวดัใหม่ดงสกั ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค จงัหวดั หลงั 1 8,281,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 5 

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นหว้ยมาลยั ต าบลหนองลู อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดั หลงั 1 8,281,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 5 

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นเกริงกระเวยี ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดั หลงั 1 8,281,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 500 ที่น ัง่ โรงเรียนทองผาภูมวิทิยา ต าบลท่า

ขนุน อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 6,822,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดนิไหว) โรงเรียน

บา้นหนองรี ต าบลหนองรี อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 3,591,800                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดนิไหว) โรงเรียน

วดัปรงักาส ีต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 3,591,800                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดนิไหว) โรงเรียน

วดัส านกัครอ้  ต าบลตะคร า้เอน อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 12,029,700                   
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 216 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดนิไหว) โรงเรียน

ชมุชนบา้นหลมุรงั  ต าบลหลมุรงั อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 13,274,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดนิไหว) โรงเรียน

วดัวงักว์เิวการาม  ต าบลหนองลู อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 12,649,700                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,520,700                    

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองสองตอน ต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

อนิทาราม (โกวทิอนิทราทร) ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

หนองเสอื ต าบลวงัศาลา อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนตลาดส ารอง ต าบลพงัตรุ

 อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 884,300                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

สระเศรษฐ ีต าบลบา้นใหม่ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,718,400                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสมาคมนกัเรียนเก่าราชนีิ ต าบลหนองบวั อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งโก ต าบลจรเขเ้ผอืก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองตาบ่ง ต าบลวงัขนาย อ าเภอท่าม่วง แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแก่งหลวง ต าบลเกาะส าโรง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหนิ ต าบลด่านมะขามเตี้ย อ าเภอด่าน

มะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเป็ด ต าบลพงัตรุ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดั แห่ง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพฒันพ์งศ ์ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี แห่ง 1 98,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองน า้ขุน่ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอท่าม่วง แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไทรทอง ต าบลจรเขเ้ผอืก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง ต าบลจรเขเ้ผอืก อ าเภอด่าน

มะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 214,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัศรีโลหะราษฎรบ์  ารุง ต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง แห่ง 1 298,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพเุลยีบ ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัจรเขเ้ผอืก ต าบลจรเขเ้ผอืก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่ามะกา ต าบลท่ามะกา อ าเภอท่ามะกา จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเบญพาด ต าบลพงัตรุ อ าเภอพนมทวน จงัหวดั แห่ง 1 196,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัครอ้พนนั ต าบลท่าไม ้อ าเภอท่ามะกา จงัหวดั แห่ง 1 146,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดอนแสลบ ต าบลดอนแสลบ อ าเภอหว้ยกระเจา แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสาลวนาราม ต าบลดอนตาเพชร อ าเภอพนมทวน แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัท่าเรือ(อตุสาหะวทิยาคาร) ต าบลท่าเรือ อ าเภอท่า แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นรางกระต่าย(พริิยะประชาวทิยาคาร) ต าบลตะคร า้

เอน อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 196,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตลงุใต ้ต าบลดอนแสลบ อ าเภอหว้ยกระเจา แห่ง 1 114,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองพลบั ต าบลแสนตอ อ าเภอท่ามะกา จงัหวดั แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองลาน ต าบลท่ามะกา อ าเภอท่ามะกา แห่ง 1 184,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองจอก ต าบลรางหวาย อ าเภอพนมทวน แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกระเจา ต าบลพงัตรุ อ าเภอพนมทวน จงัหวดั แห่ง 1 144,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไร่ร่วมวทิยาคาร ต าบลพระแท่น อ าเภอท่ามะกา แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งกูป ต าบลพงัตรุ อ าเภอพนมทวน จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัไผ่ ต าบลวงัไผ่ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัท่ากระทุ่ม ต าบลแสนตอ อ าเภอท่ามะกา จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นซอ่ง ต าบลหว้ยกระเจา อ าเภอหว้ยกระเจา แห่ง 1 257,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนเขวา้ ต าบลแสนตอ อ าเภอท่ามะกา จงัหวดั แห่ง 1 166,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองโรง ต าบลยางม่วง อ าเภอท่ามะกา จงัหวดั แห่ง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองซอ่นผึ้งผดุงวทิย ์ต าบลอโุลกสีห่มืน่ 

อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองขยุ ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน แห่ง 1 106,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเจริญสุข ต าบลสระลงเรือ อ าเภอหว้ย แห่ง 1 178,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งประทุน ต าบลดอนชะเอม อ าเภอท่ามะกา แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบ่อระแหง ต าบลพงัตรุ อ าเภอพนมทวน จงัหวดั แห่ง 1 183,200                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลวดัลูกแกประชาชนูทศิ ต าบลดอนขมิ้น 

อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 113,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทพัพระยา ต าบลหว้ยกระเจา อ าเภอหว้ยกระเจา แห่ง 1 157,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองไมแ้ก่น ต าบลหนองลาน อ าเภอท่ามะกา แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองตายอด ต าบลวงัไผ่ อ าเภอหว้ยกระเจา แห่ง 1 230,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคราช ต าบลรางหวาย อ าเภอพนมทวน จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยดว้น ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน แห่ง 1 151,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัพงัตรุ ต าบลพงัตรุ อ าเภอพนมทวน จงัหวดั แห่ง 1 155,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองตาแพ่ง ต าบลตะคร า้เอน อ าเภอท่ามะกา แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองโพธิ์ ต าบลดอนตาเพชร อ าเภอพนมทวน แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดาปานนิมติ มติรภาพที่ 142 ต าบลหนองลาน 

อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสนามแย ้ต าบลสนามแย ้อ าเภอท่ามะกา จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัใหม่เจริญผล ต าบลท่าเรือ อ าเภอท่ามะกา แห่ง 1 148,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสระลงเรือ ต าบลสระลงเรือ อ าเภอหว้ยกระเจา แห่ง 1 121,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจนัทรล์าดวทิยา ต าบลหนองลาน อ าเภอท่ามะกา แห่ง 1 212,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอ่างหนิ ต าบลวงัไผ่ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดั แห่ง 1 193,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัปากกเิลน ต าบลสงิห ์อ าเภอไทรโยค จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงักระแจะ ต าบลวงักระแจะ อ าเภอไทรโยค แห่ง 1 164,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัโพธิ์ ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดั แห่ง 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัสงิห ์ต าบลสงิห ์อ าเภอไทรโยค จงัหวดั แห่ง 1 232,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขาชา้ง ต าบลวงักระแจะ อ าเภอไทรโยค จงัหวดั แห่ง 1 200,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขาสามชัน้ ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปากนาสวน ต าบลนาสวน อ าเภอศรีสวสัดิ์ แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้พ ุต าบลเขาโจด อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดั แห่ง 1 220,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนตชด.บา้นประตูด่าน ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืง แห่ง 1 209,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไทรโยคใหญ่ ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค จงัหวดั แห่ง 1 445,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นประจ าไม ้ต าบลหว้ยเขยง่ อ าเภอทองผาภูม ิ แห่ง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดนิโส ต าบลสหกรณ์นิคม อ าเภอทองผาภูม ิ แห่ง 1 301,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าดนิแดง ต าบลปรงัเผล อ าเภอสงัขละบุรี แห่ง 1 492,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลสงัขละบุรี (บา้นวงักะ) ต าบลหลองลู อ าเภอ

สงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแก่งจอ ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค จงัหวดั แห่ง 1 335,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไร่ป้า ต าบลหว้ยเขยง่ อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 380,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนิแหลม ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูม ิ แห่ง 1 302,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางขาว ต าบลปรงัเผล อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดั แห่ง 1 464,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัวงักว์เิวการาม ต าบลหนองลู อ าเภอสงัขละบุรี แห่ง 1 80,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแก่งประลอม ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค แห่ง 1 317,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยเขยง่ ต าบลหว้ยเขยง่ อ าเภอทองผาภูม ิ แห่ง 1 236,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าไมส้ะพานลาว ต าบลสหกรณ์นิคม อ าเภอทอง

ผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 314,000                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 15,941,940                

งบลงทนุ 15,941,940                

ครุภณัฑ์ 15,941,940                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,104,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นตลงุใต ้ต าบลดอนแสลบ อ าเภอหว้ยกระเจา เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นซอ่ง ต าบลหว้ยกระเจา อ าเภอหว้ย เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองตากา้ย ต าบลหนองประดู่ อ าเภอ

เลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นวงัดง้ ต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นไร่เจริญ ต าบลหลมุรงั อ าเภอบ่อพลอย เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัหวายเหนียว (ปุญสริิวทิยา) ต าบลหวาย

เหนียว อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัดอนแสลบ ต าบลดอนแสลบ อ าเภอหว้ย

กระเจา จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนประชาพฒันา ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเลา เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 40 แผ่น/นาท ีโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย ต าบลบ่อพลอย อ าเภอ

บ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัครอ้พนนั ต าบลท่าไม ้อ าเภอท่ามะกา

 จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองกรด ต าบลยางม่วง อ าเภอท่า

มะกา จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนพฒัน์

พงศ ์ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ใบ 1 6,400                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 6,102,600                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นทุ่งนาคราช 

ต าบลหนองหญา้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองสะแก 

ต าบลวงัศาลา อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัยางเกาะ ต าบล

กลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัจรเขเ้ผอืก ต าบล

จรเขเ้ผอืก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง

 ต าบลจรเขเ้ผอืก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต าบล

หนองไผ่ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นบนเขาแก่งเรียง 

ต าบลท่ากระดาน อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นทุ่งนา ต าบลหนอง

เป็ด อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัหนองพลบั ต าบล

แสนตอ อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัพงัตรุ ต าบลพงัตรุ

 อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี ระบบ 1 290,600                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03710000 จงัหวดักาญจนบรุี

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นบ่อระแหง ต าบล

พงัตรุ อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัหว้ยสะพาน ต าบล

หนองโรง อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นแก่งจอ ต าบลไทร

โยค อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองปลาซวิ 

ต าบลศรีมงคล อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหลงัเขา ต าบล

หนองกร่าง อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นวงัดง้ ต าบล

หนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองปรือ ต าบล

หนองประดู่ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองมะสงั 

ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนเขาวงพระจนัทร ์

ต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนพงัตรุราษฎรร์งัสรรค ์

ต าบลพงัตรุ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนท่ามะกาปุญสริิวทิยา 

ต าบลเขาสามสบิหาบ อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 439,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นท่าเสด็จ ต าบล

จรเขเ้ผอืก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นทุ่งยาว ต าบล

จรเขเ้ผอืก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นทบัศิลา ต าบล

ช่องสะเดา อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นวงัสารภ ีต าบล

ปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหลมุหนิ ต าบล

หนองโรง อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นท่ามะเดื่อ ต าบล

ศรีมงคล อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัท่ามะขาม ต าบล

ท่ามะขาม อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 11,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03710000 จงัหวดักาญจนบรุี

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองปลอ้ง 

ต าบลด่านมะขามเตี้ย อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัหนองตะครอง 

ต าบลหนองตากยา อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองปากดง 

ต าบลหนองไผ่ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัเบญพาด ต าบล

พงัตรุ อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัเขาสะพายแรง้ 

ต าบลสนามแย ้อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนพฒันพ์งศ ์ต าบลบา้นเก่า

 อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองซอ่นผึ้งผดุง

วทิย ์ต าบลอโุลกสีห่มืน่ อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัทุ่งสมอ ต าบลทุ่งสมอ

 อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นตลาดเขตมติรภาพที่

 105 ต าบลรางหวาย อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนอนุบาลหว้ยกระเจา 

ต าบลหว้ยกระเจา อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นทพัพระยา ต าบล

หว้ยกระเจา อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัถ า้อ่างหนิ 

ต าบลจรเขเ้ผอืก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนจ ารูญเนติศาสตร์

 ต าบลหนองตากยา อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองน า้ขุน่

 ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นดอนรกั 

ต าบลพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นวงัใหญ่ 

ต าบลช่องด่าน อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 1 กอ๊ก โรงเรียน

เกยีรติวธันเวคิน 2 (วดัปลกัเขวา้) ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองปากดง ต าบลหนองไผ่ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดั

หว้ยสะพาน ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองใหญ่ ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนเขาวง

พระจนัทร ์ต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนิแดน้ ต าบล

หนองไผ่ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี ตู ้ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ โรงเรียนหลงุกงั ต าบลลุม่สุ่ม 

อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ตู ้ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นทุ่งยาว ต าบลจรเข ้

เผอืก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,276,700                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03710000 จงัหวดักาญจนบรุี

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นดอนตาลเสี้ยน ต าบลอโุลกสีห่มืน่ อ าเภอท่ามะกา จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน ต าบลรางหวาย อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนวดัเขารกัษ ์ต าบลดอนแสลบ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนพทุธวมิตุิวทิยา ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นเสาหงส ์ต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นหนองปรือ ต าบลหนองประดู่ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นเขาสามชัน้ ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดั ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนสามคัคีธรรมานุสรณ์ ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นวงัสารภ ีต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองซอ่นผึ้งผดุงวทิย ์ต าบลอโุลกสีห่มืน่ 

อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นท่าพะเนียง ต าบลท่าเสา อ าเภอท่ามะกา จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นตลาดเขตมติรภาพที่ 105 ต าบลรางหวาย 

อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนอนุบาลหว้ยกระเจา ต าบลหว้ยกระเจา อ าเภอหว้ย

กระเจา จงัหวดักาญจนบุรี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลยีน

 ต าบลศรีมงคล อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นพรหมณี ต าบลหนอง

ปลงิ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นบะลงักา ต าบลหนอง

ปลงิ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นวงัไผ่ ต าบลวงัไผ่ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนดอนสามงา่มผวิ หงสวณีะอปุถมัภ ์ต าบลท่าเสา 

อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองปรือ ต าบลหนองประดู่ อ าเภอเลาขวญั 

จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองผกัแวน่ ต าบลสมเด็จเจริญ อ าเภอ

หนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 28,200                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นตลาดเขตมติรภาพที่ 105 ต าบลรางหวาย 

อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองนกแกว้ ต าบลหนองนกแกว้ อ าเภอเลา

ขวญั จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัใหม่ภูมเิจริญ ต าบลหนองโสน อ าเภอเลาขวญั 

จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนดอนสามงา่มผวิ หงสวณีะอปุถมัภ ์ต าบลท่าเสา อ าเภอท่า

มะกา จงัหวดักาญจนบุรี จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นตลาดเขตมติรภาพที่ 105 ต าบลรางหวาย อ าเภอพนม

ทวน จงัหวดักาญจนบุรี จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนบา้นทพัพระยา ต าบลหว้ยกระเจา อ าเภอหว้ยกระเจา จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว โรงเรียนบา้นหนิดาด ต าบลศรีมงคล 

อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัพงัตรุ ต าบลพงัตรุ อ าเภอ

พนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นวงัโพธิ์ ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอ

ไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ต าบลท่าเสา 

อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,018,840                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นดอนมะขาม ต าบลดอนตาเพชร อ าเภอพนมทวน จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดัสระลงเรือ ต าบลสระลงเรือ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นสระเตยพฒันา ต าบลหนองโสน อ าเภอเลาขวญั จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

ท่าตะครอ้ ต าบลท่าตะครอ้ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

วดัหนองพนัทา้ว (พรประชาวทิยาคาร) ต าบลพงตึก อ าเภอท่ามะกา จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลกาญจนบุรี ต าบลบา้นเหนือ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลไทรโยค ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดัอนิทาราม(โกวทิอนิทราทร) ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลด่านมะขามเตี้ย ต าบลด่านมะขามเตี้ย อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นท่า

มะไฟ ต าบลจรเขเ้ผอืก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัสนามแย ้

 ต าบลสนามแย ้อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นนาใหม่

 ต าบลวงัไผ่ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหว้ยลกึ

 ต าบลสระลงเรือ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

เจริญสุข ต าบลสระลงเรือ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นสระจนั

ทอง ต าบลสระลงเรือ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นเขาสาม

ชัน้ ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนิดาด

 ต าบลศรีมงคล อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นพพุรหม

 ต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

กาญจน ์ต าบลวงัเยน็ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 19 30,020                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนท่า

พะเนียดกญุชร ต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 32 50,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นไทร

ทอง ต าบลจรเขเ้ผอืก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 27 42,660                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัศรี

โลหะราษฎรบ์  ารุง ต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 173 273,340                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงัลาน

 ต าบลหนองหญา้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 68 107,440                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยตลงุ ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่าพ ุ

ต าบลด่านมะขามเตี้ย อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 23 36,340                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดั

กาญจนบุรีเก่า(อดุมราษฎรว์ทิยา) ต าบลลาดหญา้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี ชดุ 23 36,340                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

สามพราน ต าบลวงัดง้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

อเีห็น ต าบลหนองตากยา อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 14 22,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

น า้ขุน่ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัศรี

สุวรรณาราม ต าบลทุ่งทอง อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 33 52,140                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนสมาคม

นกัเรียนเก่าราชนีิ ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 32 50,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัดาปาน

นิมติ มติรภาพที่ 142 ต าบลหนองลาน อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 29 45,820                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสนาม

แย ้ต าบลสนามแย ้อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 20 31,600                        



108 / 152

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03710000 จงัหวดักาญจนบรุี

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัท่าเรือ

(อตุสาหะวทิยาคาร) ต าบลท่าเรือ อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นจนัทร์

ลาดวทิยา ต าบลหนองลาน อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

โพธิ์ ต าบลดอนตาเพชร อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดับา้น

ทวน ต าบลพนมทวน อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นพนม

นาง ต าบลดอนแสลบ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

ไทรโยค ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนิ

ดาด ต าบลศรีมงคล อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 26 41,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่า

มะเดื่อ ต าบลศรีมงคล อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นลุม่ผึ้ง

 ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกรบั

ใหญ่ ต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 70 110,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

หวาย ต าบลทุ่งกระบ า่ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ไผ่ลอ้ม ต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 55 86,900                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหมู่บา้นป่า

ไม ้ต าบลทุ่งกระบ า่ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แกประชาสรรค ์ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอหนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัถ า้มงักรทอง ต าบลเกาะส าโรง อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัถ า้อ่างหนิ ต าบลจรเขเ้ผอืก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหนองพลบั ต าบลแสนตอ อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นอโุลกสีห่มืน่ ต าบลอโุลกสีห่มืน่ อ าเภอท่ามะกา จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองหนิ ต าบลเขาสามสบิหาบ อ าเภอท่ามะกา จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโคราช ต าบลรางหวาย อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดันาพระยา ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลหว้ยกระเจา ต าบลหว้ยกระเจา อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองกวาง ต าบลจรเขเ้ผอืก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนเกยีรติ

วธันเวคิน 2 (วดัปลกัเขวา้) ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน จงัหวดั ชดุ 1 43,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ชมุนุมพระ ต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

หนองไมเ้อื้อย ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นสระเศรษฐ ีต าบลบา้นใหม่ อ าเภอท่าม่วง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง ต าบลจรเขเ้ผอืก อ าเภอ

ด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัพนุอ้ย ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองจอก ต าบลรางหวาย อ าเภอพนมทวน ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นเขาศาลา ต าบลหว้ยกระเจา อ าเภอหว้ย ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นวงัใหญ่ ต าบลช่องด่าน อ าเภอบ่อพลอย ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองจ ัน่ ต าบลหนองนกแกว้ อ าเภอเลาขวญั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนชมุชนบา้นหนองฝ้าย ต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลา

ขวญั จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นช่องด่าน ต าบลช่องด่าน อ าเภอบ่อพลอย ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดัหนองโรง ต าบลยางม่วง อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดัเขาตะพ ัน้ ต าบลโคกตะบอง อ าเภอท่ามะกา จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหว้ยดว้น ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นทุ่งนานางหรอก (เพญ็ชาติอปุถมัภ)์ ต าบลลาดหญา้ 

อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นถ า้ ต าบลเขานอ้ย อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นเขาปูน ต าบลหนองหญา้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนดศิกลุ ต าบลหนองตากยา อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัม่วงชมุ ต าบลม่วงชมุ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นท่าโป่ง ต าบลวงัดง้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นวงัโพธิ์ ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นช่องกลิ้งช่องกรด ต าบลหนองนกแกว้ อ าเภอเลาขวญั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองแกใน ต าบลหนองรี อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองงูเห่า ต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวญั จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 7,010,400                 

งบลงทนุ 7,010,400                 

ครุภณัฑ์ 7,010,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 608,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 4 ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี

 เขต 4 ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 20 แผ่น 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ต าบลหนองโรง

 อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 20 แผ่น 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ต าบลบ่อพลอย

 อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 3 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี ตู ้ 4 22,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จงัหวดั ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดั ตู ้ 5 27,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จงัหวดั ตู ้ 3 23,700                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดั ตู ้ 4 31,600                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    
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รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต

 4 ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 964,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 5 110,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 

1 ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 

3 ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ต าบลปากแพรก

 อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ต าบลหนองโรง

 อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 7 147,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ต าบลลุม่สุ่ม 

อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ต าบลบ่อพลอย

 อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ต าบลปากแพรก อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ต าบลบ่อ

พลอย อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จงัหวดั เครื่อง 4 31,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดั เครื่อง 11 86,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดั เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 3 (40 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จงัหวดั เครื่อง 1 40,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 15 37,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค เครื่อง 36 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย เครื่อง 13 32,500                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ต าบลหนองโรง อ าเภอพนม

ทวน จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 4 12,400                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ต าบลหนองโรง อ าเภอพนม

ทวน จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 3,100                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค 

จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 3,100                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ต าบล

ลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 122,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ต าบลบ่อพลอย อ าเภอ

บ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี 

จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จงัหวดั เครื่อง 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดั เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จงัหวดั เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 1 กอ๊ก ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค 

จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 2 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค 

จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 200,800                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

 ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

 ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ตวั 3 57,900                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

 ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี ตวั 2 38,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

 ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

 ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 42,500                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,826,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นพเุลยีบ ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนราษฎรบ์  ารุงธรรม ต าบลทุ่งกระบ า่ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองแสลบ ต าบลเลาขวญั อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

ยางเกาะ ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหนองสะแก ต าบลวงัศาลา อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

ตะคร า้เอน ต าบลตะคร า้เอน อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหนองเตียน ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นตลงุเหนือ ต าบลหนองประดู่ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นท่าทุ่ม ต าบลวงัดง้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลติอปุถมัภ)์ ต าบลช่องสะเดา อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดั ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัจรเขเ้ผอืก ต าบลจรเขเ้ผอืก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลยีน ต าบลศรีมงคล อ าเภอไทรโยค จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองปลาซวิ ต าบลศรีมงคล อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองปลงิ ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นทุ่ง

นาคราช ต าบลหนองหญา้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นเขา

กรวด ต าบลหว้ยกระเจา อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นวงัไผ่ 

ต าบลวงัไผ่ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัพงัตรุ 

ต าบลพงัตรุ อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 60,000                        
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

ประดู่ ต าบลหนองประดู่ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนพทุธวมิตุิ

วทิยา ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นล าอซูี 

ต าบลหนองรี อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 75 126,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

มะสงั ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัศรี

อปุลาราม ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

แก่งหลวง ต าบลเกาะส าโรง อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

กร่างทองราษฎรบู์รณะ ต าบลทุ่งทอง อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

หว้ยสะพาน ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนพทุธวิ

มตุิวทิยา ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองขอน ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

วดัส านกัครอ้ ต าบลตะคร า้เอน อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นตลงุใต ้ต าบลดอนแสลบ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นเจา้เณร ต าบลท่า

กระดาน อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัดอนเจดยี ์ต าบลดอน

เจดยี ์อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองเค็ด ต าบล

หนองนกแกว้ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นเขาหนิต ัง้ ต าบล

สมเด็จเจริญ อ าเภอหนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต าบลหนอง

ตากยา อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 135,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 52,070,460                

งบลงทนุ 52,070,460                

ครุภณัฑ์ 2,493,660                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 353,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นโป่งหวาย 

ต าบลด่านแม่แฉลบ อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 14,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นดงเสลา ต าบลด่านแม่แฉลบ อ าเภอศรี

สวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้

นองหล ุต าบลนาสวน อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี ใบ 4 39,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 40 แผ่น/นาท ีโรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์

กาญจนบุรี ต าบลท่าลอ้ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 180,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 31,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโป่งหวาย ต าบล

ด่านแม่แฉลบ อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นดงเสลา ต าบลด่าน

แม่แฉลบ อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นดงเสลา ต าบลด่าน

แม่แฉลบ อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,108,560                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดัถ า้องจ ุต าบลนาสวน อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

สมาคมป่าไมแ้ห่งประเทศไทยอทุศิ ต าบลหว้ยเขยง่ อ าเภอทองผาภูม ิ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

บา้นดงเสลา ต าบลด่านแม่แฉลบ อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนบา้นดงเสลา ต าบลด่านแม่แฉลบ อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดั ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นองหล ุ

ต าบลนาสวน อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนเพยีงหลวง

 3 ในทูลกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา สริิวฒันาพรรณวด ี

ต าบลปิลอ๊ก อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 77 121,660                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นไร่ 

ต าบลหว้ยเขยง่ อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 105 165,900                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนิต ัง้

 ต าบลไลโ่ว ่อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 200 316,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกองม่

องทะ ต าบลไลโ่ว ่อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนิต ัง้ 

ต าบลไลโ่ว ่อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 50 84,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โป่งหวาย ต าบลด่านแม่แฉลบ อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัถ า้

องจ ุต าบลนาสวน อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนเพยีงหลวง 3 ในทูลกระหม่อมหญงิอบุลรตันราช

กญัญา สริิวฒันาพรรณวด ีต าบลปิลอ๊ก อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโป่งหวาย ต าบลด่านแม่แฉลบ อ าเภอศรี ชดุ 1 126,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 49,576,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 45,527,500                   
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รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

โป่งหวาย ต าบลด่านแม่แฉลบ อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 813,400                      

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

ต าบลด่านแม่แฉลบ อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 4 

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นดงเสลา ต าบลด่านแม่แฉลบ อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดั หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 4 

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นไร่ ต าบลหว้ยเขยง่ อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดั หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร-หอประชมุ แบบ 100/27 โรงเรียนสมาคมป่าไม ้

แห่งประเทศไทยอทุศิ ต าบลหว้ยเขยง่ อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 8,071,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์กาญจนบุรี ต าบลท่าลอ้ อ าเภอท่าม่วง หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 500 ที่น ัง่ โรงเรียนร่มเกลา้ กาญจนบุรี ต าบล

ลิน่ถิน่ อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 6,822,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนศรีสวสัดิ์พทิยาคม 

ต าบลท่ากระดาน อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนประชามงคล ต าบล

สมเด็จเจริญ อ าเภอหนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 216 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดนิไหว) โรงเรียน

ประชามงคล ต าบลสมเด็จเจริญ อ าเภอหนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 13,474,000                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 580,800                      

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระศรีนครินทร ์กาญจนบุรี ต าบลท่าลอ้ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดั แห่ง 1 421,700                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

ประชามงคล ต าบลสมเด็จเจริญ อ าเภอหนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,849,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งหวาย ต าบลด่านแม่แฉลบ อ าเภอศรีสวสัดิ์ แห่ง 1 230,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเพยีงหลวง 3 ในทูลกระหม่อมหญงิอบุลรตันราช

กญัญา สริิวฒันาพรรณวด ีต าบลปิลอ๊ก อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 316,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงเสลา ต าบลด่านแม่แฉลบ อ าเภอศรีสวสัดิ์ แห่ง 1 195,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกองม่องทะ ต าบลไลโ่ว ่อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดั แห่ง 1 714,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไร่ ต าบลหว้ยเขยง่ อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 200,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนิต ัง้ ต าบลไลโ่ว ่อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดั แห่ง 1 660,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสมาคมป่าไมแ้ห่งประเทศไทยอทุศิ ต าบลหว้ยเขยง่ 

อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 532,700                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 618,900                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนบา้นโป่งหวาย ต าบลด่านแม่แฉลบ อ าเภอศรีสวสัดิ์ แห่ง 1 192,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์กาญจนบุรี 

ต าบลท่าลอ้ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 234,700                      
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รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์กาญจนบุรี 

ต าบลท่าลอ้ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 192,100                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 44,461,100                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 42,060,300                

งบลงทนุ 42,060,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,060,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 36,414,700                   

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนวสุิทธรงัษ ีต าบลท่าลอ้

 อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนวสุิทธรงัษ ีต าบลท่าลอ้

 อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ข (ในเขตแผ่นดนิไหว) โรงเรียน

กาญจนานุเคราะห ์ต าบลบา้นเหนือ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 4,606,600                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 500 ที่น ัง่ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนว์ทิยา 

ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 6,822,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดนิไหว)โรงเรียน

ทองผาภูมวิทิยา  ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 12,139,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดนิไหว) โรงเรียน

ด่านมะขามเตี้ยวทิยาคม ต าบลด่านมะขามเตี้ย อ าเภอด่านมะขามเตี้ย หลงั 1 11,699,700                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,658,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพนมทวนพทิยาคม (สวา่งเคลิ้มสุคนธ)์ ต าบลราง

หวาย อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 1,478,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหว้ยกระเจาพทิยาคม ต าบลสระลงเรือ อ าเภอหว้ย แห่ง 1 528,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพงัตรุราษฎรร์งัสรรค ์ต าบลพงัตรุ อ าเภอท่าม่วง แห่ง 1 208,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าม่วงราษฎรบ์  ารุง ต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง แห่ง 1 810,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวสุิทธรงัษ ีต าบลท่าลอ้ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดั แห่ง 1 1,634,300                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 987,300                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนท่ามะกาปุญสริิวทิยา 

ต าบลเขาสามสบิหาบ อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 987,300                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 2,400,800                 

งบลงทนุ 2,400,800                 

ครุภณัฑ์ 2,400,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,400,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนหนองรี

ประชานิมติ ต าบลหนองรี อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนศรีสวสัดิ์

พทิยาคม ต าบลท่ากระดาน อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนพนมทวน

พทิยาคม(สวา่งเคลิ้มสุคนธ)์ ต าบลรางหวาย อ าเภอพนมทวน จงัหวดั ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนหนองขาว

โกวทิพทิยาคม ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 600,200                      
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เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 3,957,700                 

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 1,155,900                 

งบลงทนุ 1,155,900                 

ครุภณัฑ์ 1,155,900                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดักาญจนบุรี ต าบลบา้นเหนือ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั คนั 1 957,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 148,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดควนั ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

กาญจนบุรี ต าบลบา้นเหนือ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 19,000                        

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

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดักาญจนบุรี ต าบลบา้นเหนือ อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 2 52,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 20 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดักาญจนบุรี ต าบลบา้นเหนือ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั ตู ้ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดักาญจนบุรี ต าบลบา้นเหนือ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดักาญจนบุรี 

ต าบลบา้นเหนือ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เตา 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เตาอบไมโครเวฟ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

กาญจนบุรี ต าบลบา้นเหนือ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เตา 1 13,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 50,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดักาญจนบุรี ต าบลบา้น

เหนือ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดักาญจนบุรี ต าบลบา้นเหนือ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 23,200                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 1,801,800                 

งบลงทนุ 1,801,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,801,800                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,801,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดักาญจนบุรี 

ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 1,801,800                    

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 1,000,000                 

งบอดุหนุน 1,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 1,000,000                    

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 32,941,700                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 29,487,400                

งบลงทนุ 29,487,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,487,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,687,800                   
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รายการระดบัที1่: หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พรอ้มครุภณัฑ ์โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์45 ต าบลพนมทวน อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 7,745,700                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครูแบบ 203/27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์45 

ต าบลพนมทวน อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 846,100                      

รายการระดบัที1่: อาคารบา้นพกัครู 8 หน่วย (แบบแฟลต 8 หน่วย) 

โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค หลงั 1 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัภารโรงแบบแฟลต 8 หน่วย โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์45 ต าบลพนมทวน อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 3,118,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,466,600                    

รายการระดบัที1่: โรงเรือนเลี้ยงไก่เน้ือ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณีย

เขต ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 527,600                      

รายการระดบัที1่: โรงเรือนสุกรขนุ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

 ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 517,700                      

รายการระดบัที1่: อาคารโรงซกัผา้และอาบน า้หญงิ โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์45 ต าบลพนมทวน อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนสมเด็จพระ

ปิยมหาราชรมณียเขต ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์45 ต าบลพนมทวน อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนสมเด็จ

พระปิยมหาราชรมณียเขต ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนราชประชา

นุเคราะห ์45 ต าบลพนมทวน อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 387,800                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,279,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์45 ต าบล

พนมทวน อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 2,611,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณีย

เขต ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 4,667,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,054,000                    

รายการระดบัที1่: สนามฟตุบอลพรอ้มลูว่ิง่ระดบัจงัหวดั โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์45 ต าบลพนมทวน อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี สนาม 1 3,054,000                    

การจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 3,454,300                 

งบลงทนุ 3,454,300                 

ครุภณัฑ์ 3,454,300                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 426,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์45 ต าบลพนม

ทวน อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

 45 ต าบลพนมทวน อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 4 56,000                        

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

แผ่นต่อนาท ีโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์45 ต าบลพนมทวน อ าเภอพนม

ทวน จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์45 ต าบลพนมทวน อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 4 90,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

 ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 5 140,000                      



120 / 152

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03710000 จงัหวดักาญจนบรุี

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์45 ต าบลพนมทวน อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 108,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 20 คิวบกิฟตุ โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์45 ต าบลพนมทวน อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี ตู ้ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนสมเด็จพระปิย

มหาราชรมณียเขต ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ตู ้ 2 38,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 914,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราช

รมณียเขต ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ต าบลไทรโยค 

อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 8 221,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ต าบลไทรโยค 

อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 120 น้ิว

 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค 

จงัหวดักาญจนบุรี จอ 8 104,800                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 200 น้ิว

 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค 

จงัหวดักาญจนบุรี จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์45 

ต าบลพนมทวน อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 20 464,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 128,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งสมดุ   โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์

45 ต าบลพนมทวน อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 128,000                      

ครุภณัฑโ์รงงาน 99,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัเหลก็ แบบมอืถอื ขนาด 1.60 มลิลเิมตร 

โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค เครื่อง 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัเหลก็ แบบมอืถอื ขนาด 2.50 มลิลเิมตร 

โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค เครื่อง 3 54,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 490,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 3 ตา พรอ้มชดุถา่ยภาพระบบ

ดจิติอล โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์45 ต าบลพนมทวน อ าเภอพนมทวน กลอ้ง 2 490,000                      

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 1,000,000                 

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ โรงเรียนท่ามะกาวทิยาคม  

ต าบลท่ามะกา อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 419,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 419,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 419,000                   
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งบด าเนินงาน 419,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 419,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 419,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,115,000                 

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 1,115,000                 

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 180,000                   

งบด าเนินงาน 180,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 180,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 40,000                     

งบด าเนินงาน 40,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 895,000                   

งบด าเนินงาน 895,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 895,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 895,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 79,073,300                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 56,417,000                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 56,417,000                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 50,846,200                

งบอดุหนุน 50,846,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 50,846,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 50,846,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 9,722,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 2,236,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 4,374,900                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 4,618,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 29,895,200                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 5,570,800                 

งบอดุหนุน 5,570,800                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,570,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 5,570,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 546,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 125,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 245,700                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 259,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 4,394,300                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 22,656,300                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 15,186,300                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 15,186,300                



122 / 152

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03710000 จงัหวดักาญจนบรุี

งบลงทนุ 15,186,300                

ครุภณัฑ์ 4,408,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,208,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

วทิยาลยัการอาชพีพนมทวน ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จงัหวดั คนั 1 1,288,000                    

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

ไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 170 กโิลวตัต ์

แบบกระบะเหลก็ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกีาญจนบุรี ต าบลหนอง

หญา้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุร ี คนั 1 1,920,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์ วทิยาลยัการอาชพี

กาญจนบุรี ต าบลวงัขนาย อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 1,200,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,778,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,778,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการ พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 1,920 ตาราง

เมตร  วทิยาลยัการอาชพีกาญจนบุร ีต าบลวงัขนาย อ าเภอท่าม่วง จงัหวดั หลงั 1 10,778,300                   

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 2,750,000                 

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 2,750,000                 

งบลงทนุ 2,750,000                 

ครุภณัฑ์ 2,750,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,750,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการคอมพวิเตอรแ์ละโปรแกรมส าเร็จรูปเพือ่การ

ออกแบบยานยนต ์ วทิยาลยัสารพดัช่างกาญจนบุรี ต าบลท่ามะขาม อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 2,750,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 1,720,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 1,720,000                 

งบลงทนุ 1,720,000                 

ครุภณัฑ์ 1,720,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,720,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์วทิยาลยัอาชวีศึกษา

กาญจนบุรี ต าบลบา้นเหนือ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกดั มนิิ ซเีอน็ซ ี วทิยาลยัเทคนิคกาญจนบุรี  ต าบล

ปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 220,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยแีละสายปฏบิตักิาร 3,000,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏบิตักิาร 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 

ครุภณัฑ์ 3,000,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการนวตักรรมยานยนตช์ ัน้สูงพรอ้ม

โปรแกรม วทิยาลยัเทคนิคกาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืง ชดุ 1 3,000,000                    

มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรุี 416,519,700              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 3,156,700                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 3,156,700                 

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัอตุสาหกรรมเป้าหมาย 3,156,700                 

งบอดุหนุน 3,156,700                 
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,156,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทาง โครงการ 6 3,156,700                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 32,342,800                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 2,486,800                 

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,486,800                 

งบอดุหนุน 2,486,800                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,486,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 480 2,486,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 480 462,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 159,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 210,000                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 331,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน บาท 0 1,323,200                    

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 29,856,000                

ยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 29,856,000                

งบรายจ่ายอื่น 29,856,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การ

พฒันาทอ้งถิน่ โครงการ 6 29,856,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 178,065,400              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 178,065,400              

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 178,065,400              

งบบคุลากร 57,750,500                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 51,797,500                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 90 46,033,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 22 1,581,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 29 2,052,000                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 14 2,009,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า 14 120,600                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 5,953,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 5 1,660,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพีช ัว่คราว 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 18 4,112,200                    

งบด าเนินงาน 12,750,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,750,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 5 480,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิค่าที่พกัผูเ้ชีย่วชาญชาวต่างประเทศ อตัรา 5 480,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารไม่มวีาระ อตัรา 12 1,612,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 50 8,545,200                    

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

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 23 207,000                      

งบอดุหนุน 107,564,300              

เงนิเดอืน 107,564,300                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 294 106,704,700                 

รายการระดบัที1่: อตัราเกษยีณที่ไดร้บัคืน อตัรา 4 523,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 5 336,000                      
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แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 202,954,800              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 55,403,700                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 55,403,700                

งบด าเนินงาน 12,126,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,126,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,526,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 3,600,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 5,000,000                    

งบลงทนุ 42,677,300                

ครุภณัฑ์ 29,669,200                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 29,669,200                   

รายการระดบัที1่: เครื่องซลีสุญญากาศ ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการเครือขา่ยคอมพวิเตอร ์ต าบลหนองบวั 

อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิด 3 ตา พรอ้มชดุถา่ยภาพ ต าบล

หนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 245,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดจิติอลออสซลิโลสโคป 50 เมกกะเฮริตซแ์ละเครื่อง

จ่ายไฟกระแสตรง ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 12 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้า ทศนิยม 4 ต าแหน่ง ต าบลหนองบวั อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 2 118,000                      

รายการระดบัที1่: เตาเผาอณุหภูมสูิง (Furnace) ต าบลหนองบวั อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เตา 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัฝุ่ นแบบอ่านค่าไดท้นัท ีต าบลหนองบวั อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเกบ็ตวัอยา่งดนิ ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี

 จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้น่ึงฆ่าเชื้อความดนัไอน า้ ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ใบ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: อ่างน า้พรอ้มส่วนควบคุมอณุหภูม ิ(Water bath) ต าบล

หนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัฝุ่ นชนิด Hi Volume ต าบลหนองบวั อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการเกบ็ตวัอยา่งและจ าแนกชนิดแมลงศตัรูพชื 

ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย ต าบล

หนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 3 96,300                        

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเชื้อ (Incubator) ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ตู ้ 2 300,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุกล ัน่น า้มนัหอมระเหย ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่ตวัอยา่ง แบบซา้ย-ขวา ต าบลหนองบวั อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ควบคุมอณุหภูม ิต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 117,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าความสะอาดระบบอลุตรา้โซนิค ต าบลหนองบวั 

อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 170,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุระบบภาพ แสง ส ีเสยีง ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 288,500                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี้ประชมุ ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 220,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุไมคห์อ้งประชมุแบบตัง้โตะ๊ ต าบลหนองบวั อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 ขนาด 36,000 บทียูี ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั เครื่อง 14 658,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุสือ่อเิลก็ทรอนิกสป์ระกอบการเรียนการสอนส าหรบั

หอ้งเรียน Interactive Projectors ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี ชดุ 5 1,402,500                    

รายการระดบัที1่: ระบบสารสนเทศสนบัสนุนการเรียนการสอนประจ าอาคาร

เรียน ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ระบบ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนง์านโลหะวทิยาพรอ้มมอนิเตอร ์และ

โปรแกรมวดัค่า ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี กลอ้ง 1 636,600                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการการเรียนการสอนงานออกแบบผลติภณัฑ์

 ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 572,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัขึ้นรูปผลติภณัฑ ์ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกลงึงานไมอ้ตัโนมตัิ ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัสมรรถภาพปอด ต าบลหนองบวั อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัดรรชนีความรอ้นในสภาพแวดลอ้ม ต าบลหนอง

บวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเซนเซอรแ์ละทรานสด์วิเซอรเ์บื้องตน้ ต าบลหนองบวั

 อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 800,000                      

รายการระดบัที1่: พื้นยางสงัเคราะหพ์รอ้มอปุกรณ์สนามแขง่ขนัแบดมนิตนั 

ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี คอรท์ 2 1,196,000                    

รายการระดบัที1่: พื้นยางสงัเคราะหพ์รอ้มอปุกรณ์สนามแขง่ขนัเซปกัตะกรอ้

 ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี คอรท์ 2 796,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร ต าบลหนองบวั อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ระบบ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการปญัญาประดษิฐแ์ละการจ าแนกขอ้มูล

อจัฉริยะ ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุหอ้งเรียนนวตักรรมเชงิสรา้งสรรค ์ต าบลหนองบวั 

อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องระเหยสารภายใตสู้ญญากาศ ต าบลหนองบวั อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุระบบปฏบิตัิการตรวจสอบและวเิคราะหร์ะบบยานยนต์

 ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 1,985,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการการเรียนการสอนงานควบคุมรถยกสนิคา้

 ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 1,930,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการควบคุมระบบคลงัสนิคา้อตัโนมตัิ ต าบล

หนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 2,650,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งขวด-บรรจ-ุและคดัฝาอตัโนมตัิ ต าบลหนองบวั 

อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 1,637,100                    

รายการระดบัที1่: ระบบเครือขา่ยไรส้าย ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 2,150,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,008,100                   
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ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 13,008,100                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานคณะเทคโนโลยอีาคาร

ศูนยบ์ริการยานยนต ์ ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั งาน 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานศูนยเ์ชีย่วชาญเฉพาะทางวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี งาน 1 775,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมหลงัคาพลาซา่อาคารนนัทนาการและ

บริการนกัศึกษา ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี งาน 1 1,048,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี งาน 1 7,169,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงงานทาสภีายนอกและงานตะแกรงกัน้นกพริาบ 

ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี งาน 1 1,516,000                    

งบรายจ่ายอื่น 600,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา บาท 0 600,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 144,101,100              

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 144,101,100              

งบด าเนินงาน 4,486,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,190,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 3,190,400                    

ค่าสาธารณูปโภค 1,296,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,296,300                    

งบลงทนุ 139,614,400              

ครุภณัฑ์ 19,132,300                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 19,132,300                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการสอนแบบมส่ีวนร่วม แบบที่  1  

ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 380,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองกลา้มเน้ือเต็มตวั ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ตวั 1 124,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิวงป่ีพาทยด์กึด าบรรพ ์ต าบลหนองบวั อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งเรียนนวตักรรมการเรียนการสอนสมยัใหม่ 

ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 8 5,487,200                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งวงจรปิดภายในและภายนอกอาคาร ต าบลหนองบวั 

อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 900,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการผลติสือ่งานประชาสมัพนัธ ์ต าบลหนองบวั 

อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอเิลคทรอนิกสป์ระกอบการเรียนการสอน ต าบลหนอง

บวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 13 1,430,000                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้ประจ าหอ้งบรรยายรวม 100 ที่น ัง่ ต าบลหนองบวั

 อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุสือ่อเิลก็ทรอนิกสป์ระกอบการเรียนการสอน ต าบล

หนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 18 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิดา้นสือ่สิง่พมิพ ์ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุสือ่การสอนกระดานอจัฉริยะ ต าบลหนองบวั อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการหอ้งตรวจสอบบญัช ีต าบลหนองบวั 

อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 331,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการงานทวัรจ์ าลอง ต าบลหนองบวั อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 570,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการฝึกทกัษะการสอนสงัคมศึกษา 

ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 1,855,100                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการแบบมส่ีวนร่วมแบบที่ 2 ต าบล

หนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 1,125,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการจ าลองธุรกจิส าหรบัฝึกปฏบิตัิ 

ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 2,700,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 120,482,100                 

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 119,491,000                 

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 29,241,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนโรงเรียนสาธติ ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 90,250,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 991,100                      

รายการระดบัที1่: ตาขา่ยกัน้นกพริาบ ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี

 จงัหวดักาญจนบุรี งาน 1 991,100                      

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 3,450,000                 

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 3,450,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,450,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 3,450,000                    

มหาวทิยาลยัมหดิล 89,960,300                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 73,735,200                

โครงการเพิม่ศกัยภาพการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข 73,735,200                

พฒันาศกัยภาพการใหบ้ริการดา้นสาธารณสุข 73,735,200                

งบอดุหนุน 73,735,200                

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 64,035,200                   

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิดหวักลบั ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค 

จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 3 750,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการชวีนิรภยัระดบั 3 ส าหรบัวเิคราะหต์วัอยา่ง

จากสตัว ์(ABSL-3) ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี หอ้ง 1 39,880,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืปฏบิตัิการทางวทิยาศาสตร ์ต าบลลุม่สุ่ม 

อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายซากสตัวต์ิดเชื้อดว้ยระบบอลัคาไลนไ์ฮโดรไล

ซสิ ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อดว้ยไอน า้ ชนิด 2 ประตู ต าบลลุม่สุ่ม 

อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 6,420,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัระดบัภูมคุิม้กนั (ELISA) อตัโนมตัิ ต าบล

ลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 321,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรมพรอ้มระบบตรวจวดัใน

สภาพจริง ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิดหวักลบั แบบ 3 กระบอกตา พรอ้ม

ชดุฟลูออเรสเซนต ์ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 985,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบ่มเพาะเชื้อแบบเขยา่ชนิดปรบัอณุหภูม ิต าบลลุม่

สุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 83,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบ าบดัของเสยีติดเชื้อจากหอ้งปฏบิตัิการดว้ยระบบ

ความรอ้นอตัโนมตัิ ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 3,210,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทร

โยค จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 2,685,700                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารโรงพยาบาลปศุสตัวแ์ละสตัวป่์า ปศุปาลนั 

ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี งาน 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค วทิยาเขต

กาญจนบุรี ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 4,200,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 16,225,100                

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 16,225,100                

เผยแพร่ความรูแ้ละบริการวชิาการ 16,225,100                

งบอดุหนุน 16,225,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 16,225,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการเฝ้าระวงัติดตามโรคจากสตัว ์ รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการศูนยแ์รกรบั ฟ้ืนฟู และกกักนัโรค

สตัวป่์าของกลางและสตัวต่์างถิน่ 0 1,225,100                    

กระทรวงสาธารณสขุ 125,524,700               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 123,937,400              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 122,463,900              

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 6,360,000                 

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 6,360,000                 

งบลงทนุ 6,360,000                 

ครุภณัฑ์ 6,360,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 6,360,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลมะการกัษ ์ต าบลท่ามะกา อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลมะการกัษ ์ต าบลท่ามะกา อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลมะการกัษ ์

ต าบลท่ามะกา อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลมะการกัษ ์ต าบลท่ามะกา อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลมะการกัษ ์

ต าบลท่ามะกา อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลมะการกัษ ์ต าบล

ท่ามะกา อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลมะการกัษ ์ต าบลท่ามะกา อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลมะการกัษ ์ต าบลท่ามะกา 

อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 

ต าบลด่านมะขามเตี้ย อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ต าบลด่านมะขามเตี้ย อ าเภอด่านมะขามเตี้ย เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลด่านมะขาม

เตี้ย ต าบลด่านมะขามเตี้ย อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 75,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ต าบลด่านมะขามเตี้ย อ าเภอด่านมะขามเตี้ย 

จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาลด่าน

มะขามเตี้ย ต าบลด่านมะขามเตี้ย อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

 ต าบลด่านมะขามเตี้ย อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ต าบลด่านมะขามเตี้ย อ าเภอด่านมะขามเตี้ย เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ต าบลด่านมะขามเตี้ย อ าเภอด่านมะขามเตี้ย เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 

ต าบลด่านมะขามเตี้ย อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 

ต าบลด่านมะขามเตี้ย อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองฝ้าย ต าบลหนองฝ้าย 

อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองฝ้าย ต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวญั จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองฝ้าย ต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวญั

 จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหนองฝ้าย ต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองอ าเภอจนี ต าบลทุ่งกระบ า่ อ าเภอเลาขวญั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองอ าเภอจนี ต าบลทุ่งกระบ า่ อ าเภอเลา

ขวญั จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองปลงิ ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเลาขวญั จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองขาว ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกร่างทอง ต าบลทุ่งทอง อ าเภอท่าม่วง เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลทองผาภูม ิต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลทองผาภูม ิต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลทองผาภูม ิ

ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลทองผาภูม ิต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลทองผาภูม ิ

ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นปรงักาส ีต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาพรุาง ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาพรุาง ต าบลปากแพรก 

อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาพรุาง ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 70,000                        

โครงการเฉลมิพระเกยีรติ 13,888,800                

สนบัสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริและเฉลมิพระเกยีรติ 13,888,800                

งบลงทนุ 13,888,800                

ครุภณัฑ์ 955,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 525,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี โรงพยาบาลหว้ยกระเจา

เฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา ต าบลหว้ยกระเจา อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดั เครื่อง 10 324,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 30,000 บทียูี โรงพยาบาลหว้ยกระเจา

เฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา ต าบลหว้ยกระเจา อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดั เครื่อง 5 201,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 430,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้ขนาด 200 ปอนด ์โรงพยาบาลหว้ยกระเจา

เฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา ต าบลหว้ยกระเจา อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดั เครื่อง 1 430,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,933,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,883,800                    

รายการระดบัที1่: อาคารสบืสานพระราชด าริ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 397 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาล

หว้ยกระเจาเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา ต าบลหว้ยกระเจา อ าเภอหว้ย หลงั 1 7,883,800                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 550,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางเชือ่มถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ขนาดพื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 220 ตารางเมตร โรงพยาบาลหว้ยกระเจาเฉลมิพระเกยีรติ 80 

พรรษา ต าบลหว้ยกระเจา อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี รายการ 1 550,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารภายในโรงพยาบาล โรงพยาบาลหว้ย

กระเจาเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา ต าบลหว้ยกระเจา อ าเภอหว้ยกระเจา รายการ 1 4,500,000                    

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 102,215,100              

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 102,215,100              

งบลงทนุ 102,215,100              

ครุภณัฑ์ 29,438,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลบ่อพลอย ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้แบบอตุสาหกรรม ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 400 

ปอนด ์โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 2,800,000                    
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ครุภณัฑก์ารแพทย์ 21,540,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความคมชดัสูง 

ชนิดสรีะดบัสูง 5 หวัตรวจ โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา ต าบลปากแพรก 

อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจท่อทางเดนิน า้ดแีละตบัอ่อนแบบคมชดัสูง 

โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี 

จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพีระบบ

รวมศูนยไ์ม่นอ้ยกวา่ 8 เตียง โรงพยาบาลมะการกัษ ์ต าบลท่ามะกา อ าเภอ

ท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แกซ๊พรอ้มเครื่องช่วยหายใจและ

เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและวเิคราะหแ์กซ๊ระหวา่งดมยาสลบ 

โรงพยาบาลมะการกัษ ์ต าบลท่ามะกา อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 1,760,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดักระดูกพื้นฐาน โรงพยาบาลพหลพล

พยหุเสนา ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 1,030,000                    

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็กส าหรบัล  าเลยีงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลท่า

กระดาน ต าบลท่ากระดาน อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี ตู ้ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็กส าหรบัล  าเลยีงทารกแรกคลอด โรงพยาบาล

สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค จงัหวดั ตู ้ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนัส าหรบังานพื้นฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นเวยีคะดี้ ต าบลหนองลู อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืควา้นโพรงกระดูก โรงพยาบาลสมเด็จ

พระสงัฆราชองคท์ี่ 19 ต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 1,550,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดักระดูกใชแ้บตเตอรร์ี่ โรงพยาบาล

สมเด็จพระสงัฆราชองคท์ี1่9 ต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แกส๊พรอ้มเครื่องช่วยหายใจและ

เครื่องติดตามการท างานของหวัใจ โรงพยาบาลทองผาภูม ิต าบลท่าขนุน 

อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 1,340,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิพรอ้มวดั IBP CO2 โรงพยาบาลทองผาภูม ิต าบลท่าขนุน อ าเภอ

ทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส์ าหรบัผ่าตดัตาไมโครสโคป โรงพยาบาล

มะการกัษ ์ต าบลท่ามะกา อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี กลอ้ง 1 3,090,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 3,810,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 15 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นน า้มดุ ต าบลแม่กระบุง อ าเภอศรีสวสัดิ์ เครื่อง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลสมเด็จพระสงัฆราชองคท์ี1่9 ต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จงัหวดั เครื่อง 1 3,550,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 72,777,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 59,860,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัแพทย ์พยาบาล เภสชักรและทนัตแพทย ์88 ยู

นิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 6,911 ตารางเมตร 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลมะการกัษ ์ต าบลท่ามะกา อ าเภอท่า หลงั 1 44,870,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัเจา้หนา้ที่ 7 ชัน้ 96 หอ้ง เป็นอาคาร คสล. 7 ชัน้

 พื้นที่ใชส้อยประมาณ 3,908 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) 

โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี หลงั 1 14,989,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,279,300                    
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รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 592 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) 

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค หลงั 1 8,279,300                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,637,800                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นไทรทอง ต าบลจรเข ้

เผอืก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 1,193,000                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเขานอ้ย ต าบลเขานอ้ย 

อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 1,193,000                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นท่าทุ่งนา ต าบลไทรโยค 

อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 1,193,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 76 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเวยีคะดี้ ต าบลหนองลู หลงั 1 1,058,800                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,473,500                 

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 1,473,500                 

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 1,473,500                 

งบลงทนุ 1,473,500                 

ครุภณัฑ์ 210,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วในการ

ถา่ยไม่ต า่กวา่ 50 แผ่นต่อนาท ีส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักาญจนบุรี 

ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 210,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,263,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,263,500                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอหนองปรือ ต าบลหนองปรือ หลงั 1 1,263,500                    

กรมควบคุมโรค 1,511,600                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 1,186,900                 

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงกบั

เขตเศรษฐกจิพเิศษ 1,186,900                 

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดนเพือ่รองรบัเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 1,186,900                 

งบลงทนุ 1,186,900                 

ครุภณัฑ์ 1,186,900                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 377,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจอตัโนมตัิ (AED) พรมแดนสงัขละบุรี 

ต าบลหนองลู อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 114,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจอตัโนมตัิ (AED) พรมแดนบา้นพนุ า้

รอ้น ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 114,500                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

พรมแดนสงัขละบุรี ต าบลหนองลู อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

พรมแดนบา้นพนุ า้รอ้น ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรค พรอ้มบนัได 2 ชัน้ พรมแดนสงัขละบุรี 

ต าบลหนองลู อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 8,900                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 809,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมร่ิางกายดว้ยคลืน่อนิฟราเรด 

(Thermoscan Imaging) พรมแดนสงัขละบุรี ต าบลหนองลู อ าเภอสงัขละ เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมร่ิางกายดว้ยคลืน่อนิฟราเรด 

(Thermoscan Imaging) พรมแดนบา้นพนุ า้รอ้น ต าบลบา้นเก่า อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) 

พรมแดนสงัขละบุรี ต าบลหนองลู อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) 

พรมแดนบา้นพนุ า้รอ้น ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 4,500                         

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 324,700                   

การสนบัสนุน เสริมสรา้ง ศกัยภาพและความเขม้แขง็ในการจดัการระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั

 ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 324,700                   

เสริมสรา้งศกัยภาพ พฒันาความร่วมมอืและสรา้งการมส่ีวนร่วมของเครือขา่ยในการ

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 324,700                   

งบลงทนุ 324,700                   

ครุภณัฑ์ 324,700                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 324,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400 x 400

 จดุต่อตารางน้ิว ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 5 จงัหวดัราชบุรี ต าบลท่า

ม่วง อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานป้องกนัควบคุม

โรคที่ 5 จงัหวดัราชบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานป้องกนัควบคุม

โรคที่ 5 จงัหวดัราชบุรี ต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานป้องกนัควบคุม

โรคที่ 5 จงัหวดัราชบุรี ต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี ส านกังานป้องกนัควบคุม

โรคที่ 5 จงัหวดัราชบุรี ต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 22,700                        

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 75,700                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 75,700                     

ผลติภณัฑสุ์ขภาพและสถานประกอบการไดร้บัการก ากบัดูแลและตรวจสอบใหม้ี

มาตรฐานตามเกณฑท์ีก่  าหนด 75,700                     

ตรวจสอบเฝ้าระวงัคุณภาพมาตรฐานความปลอดภยัของผลติภณัฑสุ์ขภาพใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย 75,700                     

งบลงทนุ 75,700                     

ครุภณัฑ์ 75,700                        
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ครุภณัฑส์ านกังาน 62,100                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ด่านอาหารและยาบา้นน า้พรุอ้น    ต าบล

บา้นเก่า อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้แถว 4 ที่น ัง่ ด่านอาหารและยาบา้นน า้พรุอ้น ต าบล

บา้นเก่า อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ตวั 2 18,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ ด่านอาหารและยาบา้นน า้พ ุ   ต าบลบา้นเก่า อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ตวั 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ด่านอาหารและยาบา้นพนุ า้รอ้น    ต าบลบา้น

เก่า อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ตวั 2 15,400                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ด่านอาหารและยาบา้นน า้พรุอ้น 

ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ตู ้ 1 4,300                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็   4 ลิ้นชกั ด่านอาหารและยาบา้นพนุ า้รอ้น ต าบล

บา้นเก่า อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ตู ้ 1 7,900                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล  ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล ด่านอาหารและยาบา้นน า้พรุอ้น ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี

 จงัหวดักาญจนบุรี ตวั 1 13,600                        

กระทรวงอตุสาหกรรม 39,017,500                

ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน า้ตาลทราย 39,017,500                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 1,913,900                 

โครงการพฒันาเพือ่เพิม่ผลติภาพออ้ย 1,913,900                 

การพฒันาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติออ้ย 1,913,900                 

งบลงทนุ 1,913,900                 

ครุภณัฑ์ 1,913,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ต าบลทุ่งทอง อ าเภอท่าม่วง เครื่อง 1 40,200                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,873,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่สาร (Vortex Mixer) ต าบลทุ่งทอง อ าเภอท่า

ม่วง จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องผลติน า้บริสุทธิ์ ต าบลทุ่งทอง อ าเภอท่าม่วง จงัหวดั

กาญจนบุรี เครื่อง 1 486,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่สารละลาย ต าบลทุ่งทอง อ าเภอท่าม่วง 

จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุตุม้น า้หนกัมาตรฐาน CLASS-E2 ต าบลทุ่งทอง 

อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ชดุ 1 117,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่ามาตรฐานการใชง้านของเครื่องโพลารม์เิตอร ์

(Standard Quartz Plate) ต าบลทุ่งทอง อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 155,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ 3 ต าแหน่ง ต าบลทุ่งทอง อ าเภอท่าม่วง จงัหวดั

กาญจนบุรี เครื่อง 1 134,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสง   (Spectrophotometer) 

ต าบลทุ่งทอง อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องร่อนตะแกรงคดัขนาด ต าบลทุ่งทอง อ าเภอท่าม่วง 

จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 1 260,000                      

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 36,178,600                

โครงการสรา้งนวตักรรมเพือ่การผลติออ้ยพนัธุใ์หมแ่ละส่งเสริมออ้ยพนัธุด์ี 36,178,600                
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การสรา้งนวตักรรมเพือ่การผลติออ้ยพนัธุใ์หมแ่ละส่งเสริมออ้ยพนัธุด์ี 36,178,600                

งบรายจ่ายอื่น 36,178,600                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งนวตักรรมเพือ่การผลติออ้ยพนัธุด์ี

และส่งเสริมออ้ยพนัธุใ์หม่ รายการ 0 36,178,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 925,000                   

การส่งเสริมอตุสาหกรรมออ้ยและน า้ตาลทราย 925,000                   

การส่งเสริมและก ากบัดูแลอตุสาหกรรมออ้ยและน า้ตาลทราย 925,000                   

งบด าเนินงาน 925,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 925,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต(์ ปี 61 - 65) คนั 5 925,000                      

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร

ควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 35,148,000                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 6,474,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 6,474,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 4,974,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 4,974,000                 

งบอดุหนุน 4,974,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,974,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอดุมมงคล ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัถ า้ขนุไกร ต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัตะคร า้เอน ต าบลตะคร า้เอน อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขาสามสบิหาบ ต าบลเขาสามสบิหาบ อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวงัศาลา ต าบลวงัศาลา อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองตะโก ต าบลเขานอ้ย อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสระเศรษฐปีรีชาราษฎร ์ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นทอง ต าบลท่าลอ้ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทะเลสาบ ต าบลหนองตากยา อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวงัรกัราษฎรบ์  ารุง ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขาจ าศีล ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองหวัววั ต าบลด่านมะขามเตี้ย อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดั วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองมะค่า ต าบลจรเขเ้ผอืก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัลิน่ถิน่พฒันาราม ต าบลลิน่ถิน่ อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี วดั 1 133,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัประจ าไม ้ต าบลหว้ยเขยง่ อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัจวบจนัทรว์นาราม ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทองผาภูม ิต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เหมอืงสองท่อธรรมสถติย ์ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแก่งแคบ ต าบลท่ากระดาน อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นน า้มดุ ต าบลหนองเป็ด อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขาโจด ต าบลเขาโจด อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมชัฌมิาวนาราม ต าบลนาสวน อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองไก่ต่อ ต าบลหนองโสน อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัชมุนุมพระ ต าบลหนองโสน อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพพุง ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองขอนเทพมงคล ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทุ่งกระเพราทอง ต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองยา่งชา้ง ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี วดั 1 116,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีบวัทอง ต าบลสระลงเรือ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นกรบั ต าบลดอนแสลบ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพงษไ์พบูลย ์ต าบลหว้ยกระเจา อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัเวยีคะดี้ ต าบลหนองลู อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยมาลยั ต าบลปรงัเผล อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวงักว์เิวการาม ต าบลหนองลู อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัยางขาว ต าบลปรงัเผล อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี วดั 1 100,000                      

พระพทุธศาสนาไดร้บัการส่งเสริมและเผยแผห่ลกัธรรม 1,100,000                 

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 1,100,000                 

งบอดุหนุน 1,100,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการจดัสรา้งอาคารปฏบิตัิธรรมวดัวงั

ขนายทายกิาราม ต าบลวงัขนาย อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 1,100,000                    
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ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 400,000                   

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 400,000                   

งบอดุหนุน 400,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดัไชยชมุพลชนะสงคราม ต าบลบา้นใต ้อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดัทุ่งมะสงั ต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 28,674,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 7,864,000                 

การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความม ัน่คงภายในประเทศ 7,864,000                 

การบริหารจดัการความม ัน่คงชายแดน 7,864,000                 

งบลงทนุ 7,864,000                 

ครุภณัฑ์ 2,478,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 2,478,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ ศกร.ตชด.หลวงประกอบนิติสารและท่านผูห้ญงิถวลิ ต าบลชะแล

 อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี (กก.ตชด.13) หอ้ง 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ ศกร.ตชด.ท่านผูห้ญงิ มณีรตัน ์บุญนาค ต าบลไลโ่ว ่อ าเภอสงัข

ละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี (กก.ตชด.13) หอ้ง 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ รร.ตชด.ทไิลป้่า ต าบลไลโ่ว ่อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี หอ้ง 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ รร.ตชด.บา้นปิลอ๊กคี่ ต าบลปิลอ๊ก อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดั หอ้ง 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ รร.ตชด.วดัสุธาสนีิ ต าบลบอ้งตี้ อ  าเภอไทรโยค จงัหวดั หอ้ง 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ รร.ตชด.บา้นแม่น า้นอ้ย ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค จงัหวดั หอ้ง 1 413,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,386,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,386,000                    

รายการระดบัที1่: คลงัพลาธกิาร ระดบักองก ากบัการ กก.ตชด.13 ต าบล

หนองโรง อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 3,066,000                    

รายการระดบัที1่: ถนน กวา้ง 6 เมตร ยาว 743 เมตร กก.ตชด.13 ต าบล

หนองโรง อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี สาย 1 2,320,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 20,810,000                

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 20,810,000                

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 20,810,000                

งบลงทนุ 20,810,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,810,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,810,000                   

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน ขนาด 10 คูหา พรอ้มที่จอดรถและ

ลานซกัลา้ง กก.ตชด.13 ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน ขนาด 10 คูหา พรอ้มที่จอดรถและ

ลานซกัลา้ง สภ.ท่ามะกา   ต าบลท่ามะกา อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 4,300,000                    



138 / 152

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03710000 จงัหวดักาญจนบรุี

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน ขนาด 10 คูหา พรอ้มที่จอดรถและ

ลานซกัลา้ง  สภ.ด่านแม่แฉลบ   ต าบลด่านแม่แฉลบ อ าเภอศรีสวสัดิ์ หลงั 1 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัระดบั ผกก. - รอง ผบก. ภ.จว.กาญจนบุรี   

ต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 1,890,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัระดบั ผบก. ภ.จว.กาญจนบุรี   ต าบลท่ามะขาม 

อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 2,890,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัระดบั สว. - รอง ผกก. (แบบแฝด) สภ.ส ารอง   

ต าบลพงัตรุ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 3,130,000                    

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 าจงัหวดักาญจนบุรี    ต าบล

ปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดักาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี 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 าจงัหวดักาญจนบุรี    ต าบลปากแพรก ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสาหกจิ 153,989,100               

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 6,057,600                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 990,200                   

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 990,200                   

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 750,000                   

งบอดุหนุน 750,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 750,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดักาญจนบุรี ไร่ 1500 750,000                      

จดัท าแปลงสาธติการปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 240,200                   

งบอดุหนุน 240,200                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 240,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการพฒันาป่าเศรษฐกจิ

 จงัหวดักาญจนบุรี ไร่ 200 240,200                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 5,067,400                 

โครงการพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละแกไ้ขปญัหาสิ่งแวดลอ้ม 5,067,400                 

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิในพื้นทีภ่าคกลาง 4,250,000                 

งบอดุหนุน 4,250,000                 
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,250,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิในพื้นที่ภาคกลาง จงัหวดักาญจนบุรี ไร่ 1700 4,250,000                    

จดัท าแปลงสาธติการปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิในพื้นทีภ่าคกลาง 817,400                   

งบอดุหนุน 817,400                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 817,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการพฒันาป่าเศรษฐกจิ

ในพื้นที่ภาคกลาง จงัหวดักาญจนบุรี ไร่ 200 817,400                      

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 5,392,100                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 5,392,100                 

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 5,392,100                 

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 5,392,100                 

งบลงทนุ 4,934,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,934,600                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,934,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ส านกังานกาญจนบุรี ต าบลบา้นเหนือ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั แห่ง 1 4,934,600                    

งบอดุหนุน 457,500                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 457,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน คนั 1 457,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลาง เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2566 คนั 1 221,400                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลางส านกังานกาญจนบุรี ต าบล

บา้นเหนือ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี คนั 1 221,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้

 แบบดบัเบิ้ลแค็บ เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2566 คนั 1 236,100                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 

ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานกาญจนบุรี ต าบลบา้นเหนือ อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี คนั 1 236,100                      

การประปาส่วนภูมภิาค 130,850,400              

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 130,850,400              

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 130,850,400              

ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย 116,584,400              

งบลงทนุ 116,584,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 116,584,400                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 116,584,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิาคสาขา

กาญจนบุรี - ท่ามะกา อ าเภอเมอืง-ท่ามะกา-ท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 116,584,400                 

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 14,266,000                

งบลงทนุ 14,266,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,266,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,266,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หนา้กองผสม - บา้นท่าออ้ 

เทศบาลต าบลเกาะส าโรง ต าบลเกาะส าโรง อ าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 14,266,000                   

การเคหะแหง่ชาติ 11,689,000                
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แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 11,689,000                

โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 11,689,000                

 พฒันาสภาพแวดลอ้มชมุชนเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติชมุชน 4,119,600                 

งบอดุหนุน 4,119,600                 

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 4,119,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรกาญจนบุรี (แก่งเสี้ยน) ต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี

 จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 3,705,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรกาญจนบุรี (วงัขนาย) ต าบลวงัขนาย อ าเภอท่าม่วง จงัหวดั แห่ง 1 414,600                      

การจดัสรา้งโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย 7,569,400                 

งบอดุหนุน 7,569,400                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,569,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย 

จงัหวดักาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 7,569,400                    

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 325,156,900               

จงัหวดักาญจนบรุี 274,311,200              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 274,311,200              

การพฒันาดา้นสงัคม 33,611,700                

พฒันาระบบการบริหารจดัการและการใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขอยา่งครบวงจรและ

ท ัว่ถงึ 5,293,000                 

งบลงทนุ 5,293,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,293,000                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 3,136,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 4 บา้นดนิโส ต าบล

สหกรณ์นิคม อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 3,136,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,157,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคลองระบายน า้ดาดคอนกรีตเสริมเหลก็สายเลยีบ

คลองชลประทานสาย 1 ซา้ย ช่วงที่ 1 ยาว 548 เมตร ช่วงที่ 2  ยาว 106 

เมตร  ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 2,157,000                    

เสริมสรา้งระบบความปลอดภยัตามมาตรฐานสากลในทกุมติิ 2,476,000                 

งบด าเนินงาน 1,290,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,290,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 125,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 379,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 379,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 12,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลกจิกรรมพฒันาสมัพนัธ ์

ขนาด 2x4 เมตร 0 8,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลกจิกรรมประชมุหวัหนา้

หน่วยงานประจ าช่องทาง ขนาด 1x2 เมตร 0 3,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลโครงการหน่วยแพทย์

เคลือ่นที่ ขนาด 2.5x5 เมตร 0 1,400                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 430,600                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 430,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 33,800                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุกฬีา 0 116,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 32,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 160,000                      

งบลงทนุ 1,186,000                 

ครุภณัฑ์ 1,186,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตด์เีซล สูบน า้ได ้

1,750 ลติรต่อนาที เครื่อง 2 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตด์เีซล สูบน า้ได ้

3,800 ลติรต่อนาที เครื่อง 3 285,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 761,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิยรุะบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื ขนาดก าลงั เครื่อง 11 132,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด

ก าลงัส่ง 40 วตัต์ เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ์ขนาด

ก าลงัส่ง 25 วตัต์ เครื่อง 2 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 กโิลวตัต ์เป็นเครื่องยนต์

ดเีซลพรอ้มอปุกรณ์ประกอบ เครื่อง 2 521,000                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา มี

เครื่องรบัสญัญาณ GPS แบบความไวสูง มจีอแสดงผลแบบ LCD บนัทกึ

ขอ้มูลต าแหน่งพกิดัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 2,000 จุดุ เครื่อง 2 50,000                        

พฒันาจดัการดา้นแรงงานสมัพนัธ ์สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน งานประกนัสงัคม

มุง่ใหผ้ลสมัฤทธิ์ 5,000,000                 

งบด าเนินงาน 5,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,375,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 11,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 11,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาวางระบบงานทดสอบความพรอ้มทางอาชพี

ดว้ยระบบคอมพวิเตอร์ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาวางระบบงานนดัพบ IT 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 768,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 768,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 1,343,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 136,900                      

ส่งเสริมและต่อยอดโครงการตามพระราชด าริฯ 10,842,700                

งบด าเนินงาน 10,294,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,294,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 19,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 14,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 14,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,321,500                    
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาคนงานดูแลสวน 0 480,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถไถปรบัที่ งาน 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าระบบฐานขอ้มูลพนัธุไ์มด้อกไมห้อม 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเรือ 0 4,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถยนตไ์ป - กลบั 0 6,500                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเริอเพือ่ออกพื้นที่ 0 24,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถยนตจ์ากท่าขึ้นเรือไปยงัสุขศาลา

พระราชทาน ร.ร.ตชด.บา้นปิลอ๊กคี่ 0 12,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถยนตเ์พือ่ลงพื้นที่สุขศาลาพระราชทาน 

ร.ร.ตชด.บา้นทไิลป้่า 0 39,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถยนตร์บั-ส่งผูป่้วยกรณีฉุกเฉินจากอ าเภอ

สงัขละบุรี ถงึสุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.บา้นทไิลป้่า 0 65,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถยนตข์บัเคลือ่น 4 ลอ้ พรอ้มคนขบั 0 26,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเรือ 0 2,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถยนตข์บัเคลือ่น 4 ลอ้ พรอ้มคนขบั 0 13,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 124,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 420,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 41,400                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 41,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 378,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 130,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 6,511,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 14,700                        

งบลงทนุ 547,800                   

ครุภณัฑ์ 348,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 48,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: จอแบบ  LED ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 21.5 น้ิว จอ 1 4,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า   ขนาด 800 VA เครื่อง 1 2,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ส ีแบบ Network เครื่อง 1 12,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 300,000                      

รายการระดบัที1่: เรือหางยาว รบั-ส่งผูป่้วย ขนาด 5 วา พรอ้มเครื่องยนต์

ดเีซล 2,800 ซซี ีหลงัคาผา้ใบโครงเหลก็ ล  า 1 300,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 199,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 199,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงตน้แบบปุ๋ ยอนิทรียแ์บบเติมอากาศ ขนาด 4x5 

เมตร ศุนยบ์ริการพฒันาและสวนไมด้อกไมห้อมไทย บา้นตอไมแ้ดง ต าบล

บา้นเก่า อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี โรง 2 199,000                      

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 10,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 10,000,000                   
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การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 14,493,900                

เพิม่ประสทิธภิาพระบบการขนส่งและโครงสรา้งพื้นฐาน 5,182,400                 

งบด าเนินงาน 232,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 232,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 9,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 11,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 11,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 182,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 182,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 30,000                        

งบลงทนุ 4,950,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,950,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 4,950,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายรอบเขาชะอางค ์หมู่

 1 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี ขนาดกวา้ง 5 

เมตร ยาว 1,200 เมตร สายทาง 1 4,950,000                    

เสริมสรา้งศกัยภาพและพฒันาเศรษฐกจิชมุชนและวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

(SMEs) 8,268,500                 

งบด าเนินงาน 1,640,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,640,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 396,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 360,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 0 156,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประชาสมัพนัธท์างสือ่วทิยโุทรทศัน ์รถแห่ 0 144,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานแสดงสนิคา้ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 454,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 454,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 90,000                        

งบลงทนุ 6,628,500                 

ครุภณัฑ์ 200,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 57,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศขนาด 50,000 บทียูี เครื่อง 1 57,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรพ์รอ้มโปรแกรมขายสนิคา้ เครื่อง 1 50,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 93,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊พบั ตวั 2 1,600                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้บารส์ตู ตวั 1 2,500                         

รายการระดบัที1่: เคา้เตอรห์นา้รา้น ตวั 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ตูโ้ชวส์นิคา้ ตู ้ 1 68,900                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,428,500                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,816,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานการคา้ชมุชน บริเวณวดัอนิทาราม หมู่ที่ 1 

ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ขนาดกวา้ง 18 เมตร ยาว 

30 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 540 ตารางเมตร แห่ง 1 3,816,500                    



144 / 152

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03710000 จงัหวดักาญจนบรุี

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,612,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโชวรู์มแสดงผลติภณัฑแ์ละจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์

ของกลุม่ผูร้บังานไปท าที่บา้น เลขที่ 22 หมู่ที่ 12 ต าบลปากแพรก อ าเภอ

เมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงคว์สิาหกจิชมุชนศูนยส์าธติ

การเกษตร รา้นคา้ชมุชนต าบลท่าเสา บา้นพเุตย หมู่ที่ 8 ต าบลท่าเสา อ าเภอ

ไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี  กวา้ง 8 เมตร ยาว 20 เมตร มพีื้นที่ใชส้อยไม่ แห่ง 1 2,112,000                    

ส่งเสริมและพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ และการคา้ชายแดน 1,043,000                 

งบด าเนินงาน 1,043,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,043,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 62,100                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 62,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 806,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาติดต ัง้เตน๊ทพ์รอ้มรื้อถอน 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถแห่สปอต 0 35,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าสปอตประชาสมัพนัธก์ารจดังานตลาด 0 3,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบนัทกึภาพวดีโีอและภาพน่ิง 0 16,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดา้นรกัษาความปลอดภยั 0 25,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 900                           

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าป้ายไวนิลประชาสมัพนัธบ์ริเวณงาน 0 15,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าป้ายไวนิลประชาสมัพนัธต์ิดขา้งรถแห่ 0 2,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าป้ายคทัเอาทป์ระชาสมัพนัธ์ 0 24,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเครื่องเสยีง 0 45,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาติดต ัง้มเิตอรไ์ฟฟ้าพรอ้มค่ากระแสไฟฟ้า 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการแสดงพื้นบา้นพม่า 0 45,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาแสดงดนตรีพม่า 0 45,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาแสดงดนตรีไทย 0 45,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัพธิเีปิดงาน 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาแปลแบบประเมนิผลความพงึพอใจเป็น 0 12,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาลา่มแปลภาษา 2 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 6 3,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 51,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 51,000                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 57,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 26,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 14,500                        

การพฒันาดา้นเกษตร 173,299,100              

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบชลประทานเพือ่การเกษตร และการใชพ้ลงังาน

ทางเลอืกเพือ่การเกษตรใหเ้หมาะสมครอบคลมุทกุพื้นที่ 152,364,100              

งบลงทนุ 152,364,100              

ครุภณัฑ์ 2,100,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ขนาดใหญ่ ติดมอเตอรไ์ฟฟ้าพรอ้มตูค้วบคุม 

Star - delter ขนาด 12 น้ิว เครื่อง 2 1,460,000                    

รายการระดบัที1่: ท่อดูดน า้และท่อจ่ายน า้ หนา้จาน 2 ดา้น พรอ้มน๊อตขนาด

 12 น้ิว และอปุกรณ์ต่างๆ ท่อ 1 640,000                      
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 150,264,100                 

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 242,000                      

รายการระดบัที1่: ขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส พรอ้มติดต ัง้มเิตอร ์ขนาด 15 แห่ง 1 242,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 79,927,200                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายลดแรงดนัน า้บนพื้นที่สูง บริเวณเขาช่อง

อนิทรีย ์หมู่ที่ 11 บา้นไร่ใหม่ ต าบลหลมุรงั อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดั แห่ง 1 2,348,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็น า้ หมู่ที่  7 ต าบลหว้ยกระเจา อ าเภอหว้ย

กระเจา จงัหวดักาญจนบุรี ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 47,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,973,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายทดน า้บา้นหนองบา้นเก่าพรอ้มขดุลอกล าหว้ย

 ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ขนาดกวา้ง

ประมาณ 20.00 เมตร สนัฝายสูงประมาณ 2.50 เมตร แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้ถ  า้เขาเขยีว หมู่ที่ 1 ต าบลบ่อพลอย 

อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี ขนาดกวา้ง 100.00 เมตร ยาว 750.00 

เมตร ลกึเฉลีย่ 8.00เมตร หรือรวมปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 525,000 แห่ง 1 17,032,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ หมู่ที่ 3 ต าบลวงัดง้ อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี สนัฝายสูง 1.50 เมตร ผนงัขา้งสูง 3 เมตร แห่ง 1 469,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ย หมู่ที่ 3 ต าบลวงัดง้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี

 จงัหวดักาญจนบุรี กวา้ง 8 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลกึ 3 เมตร แห่ง 1 704,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกฝายดนิโส หมู่ที่ 4 ต าบลสหกรณ์นิคม อ าเภอทอง

ผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี ปริมาณดนิขดุขนาดพื้นที่ 45 ไร่ ความลกึเฉลีย่ 2 

เมตร คิดเป็นจ านวนดนิขดุลอก 144,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 9,046,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบระบายน า้พรอ้มฝาตะแกรงระบายน า้ หมู่ที่ 4

 ต าบลพงัตรุ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี รางระบายน า้ขนาดกวา้ง 0.40

 เมตร ลกึ 0.40 เมตร ยาว 240 เมตร แห่ง 1 727,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายวงัไขเ่น่า ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน 

จงัหวดักาญจนบุรี กวา้งประมาณ 20.00 เมตร สนัฝายสูงประมาณ 2.50 

เมตร ก าแพงสูง 4.50 เมตร แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ หมู่ที่ 6 ต าบลวงัดง้ อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ขนาดกวา้ง 10 เมตร สนัฝายสูง 1.50 เมตร แห่ง 1 469,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ย หมู่ที่ 6 ต าบลวงัดง้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี

 จงัหวดักาญจนบุรี กวา้ง 10 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลกึ 3 เมตร แห่ง 1 835,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายหว้ยหนองโพธิ์ ต าบลหนองนกแกว้ อ าเภอเลา

ขวญั จงัหวดักาญจนบุรี กวา้งประมาณ 20.00 เมตร สนัฝายสูงประมาณ 

2.50 เมตร ก าแพงสูง 4.50 เมตร แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยไทรทอง หมู่ที่ 5 บา้นไทรทอง ต าบลจรเข ้

เผอืก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี ขนาดกวา้ง 10 เมตร ยาว 

2,700 เมตร หรือมปีริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 45,184 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,824,200                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ หมู่ที่ 2 บา้นเขาหนิต ัง้ (จดุที่ 1) ต าบล

สมเด็จเจริญ อ าเภอหนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี สนัฝายกวา้ง 7 เมตร ยาว

 22 เมตร ลกึ 3 เมตร แห่ง 1 1,500,000                    

ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหลง่น า้ 24,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารบงัคบัน า้พรอ้มระบบระบายน า้ จดุที่ 1 

ต าบลสระลงเรือ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 24,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 17,684,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 10 ต าบลวงัศาลา 

สายคนัคลองชลประทาน เชือ่มระหวา่ง ต าบลวงัศาลา อ าเภอท่าม่วง จงัหวดั

กาญจนบุรี ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 1,830 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 1 5,670,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ถนนสายแฮปป้ีเนส หมู่ที่

 10 ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว

 656 เมตร เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,936 ตารางเมตร สายทาง 1 2,875,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ถนนสายพเุสนอ หมู่ที่ 6

 ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 

1,282 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,128 ตารางเมตร สายทาง 1 3,682,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ถนนสายบา้นนางพูน - 

ศูนยพ์ฒันาชนบทผสมผสาน หมู่ที่ 5 เชือ่มต่อหมู่ที่ 7 ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอ

ไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 1,481 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,405 ตารางเมตร สายทาง 1 5,457,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฝายน า้ลน้บริเวณล าตะเพนิ หมู่ที่ 8 ต าบลหลมุรงั

 อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี ยาว 27.90 เมตร แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและขยายเขตระบบส่งน า้เพือ่การเกษตร หมู่ที่ 2 

เชือ่มต่อหมู่ที่ 8 ต าบลพงัตรุ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 500,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 26,910,900                   

รายการระดบัที1่: วางท่อระบายน า้ HDPE100 ชัน้ 6.3 หมู่ที่ 3 บา้นท่าโป่ง 

ต าบลจรเขเ้ผอืก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี ระยะทาง 923.00 แห่ง 1 15,038,000                   

รายการระดบัที1่: วางท่อระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 7 ต าบลดอน

เจดยี ์อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 776,000                      

รายการระดบัที1่: วางท่อเพือ่การเกษตร วางท่อ HDPE 80 ชัน้ PN 6.3 หมู่

ที่ 3 บา้นท่าโป่ง ต าบลจรเขเ้ผอืก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 8,743,000                    

รายการระดบัที1่: วางท่อระบายน า้ คสล. บริเวณหนองแฟ่บ-แม่น า้แควนอ้ย

 หมู่ที่ 1 บา้นยางเกาะ ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดั

กาญจนบุรี ระยะทางโดยเฉลีย่ 450 เมตร แห่ง 1 1,993,900                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงสูบน า้ ขนาด 5x4 เมตร ต าบลพระแท่น 

อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 360,000                      

ส่งเสริมสนบัสนุนการวจิยัเพือ่การพฒันาการเกษตรโดยใชภู้มปิญัญาด ัง้เดมิร่วมกบั

นวตักรรมและเทคโนโลยสีมยัใหม่ 4,050,000                 

งบด าเนินงาน 2,750,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,750,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 37,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 109,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 109,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 530,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 0 15,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลขนาด 2x3 เมตร 0 2,200                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 3,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถโดยสารปรบัอากาศไม่ประจ าทาง 0 102,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลขนาด 2x3 เมตร 0 700                           

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 5,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท านิทรรศการ 0 52,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าท าเนียบเกษตรกรผูผ้ลติพชืปลอดภยั 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาส ารวจพื้นที่แนวเสน้ระดบัทุก 2 เมตร เป็น

คนัดนิเกบ็น า้ฝนแบบข ัน้บนัได 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาด าเนินการ ขดุ แนนคนัดนิเกบ็น า้ฝนแบบ

ข ัน้บนัได เพือ่ปลูกพชืแบบข ัน้บนัได จ านวนพื้นที่ตามแนวยาวของภูเขา 0 250,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 423,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 423,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,650,000                    

งบลงทนุ 1,300,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,300,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ พรอ้มพลาสติกปูพื้นสระน า้ 

ต าบลนาสวน อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 500,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 800,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารแปรรูปผลผลติทางการเกษตรและอปุกรณ์

 ต าบลนาสวน อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 800,000                      

ส่งเสริมและสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัเกษตรและสถาบนัการเกษตร 1,538,200                 

งบด าเนินงาน 624,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 624,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 57,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 23,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 23,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 134,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าเอกสาร 0 34,700                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าบรรจภุณัฑ์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 256,700                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 256,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 17,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 130,000                      

งบลงทนุ 913,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 913,400                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 913,400                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศูนยฝึ์กอาชพีวสิาหกจิชมุชนป่าชมุชน ต าบลลุม่สุ่ม

 หมู่ที่ 5 ต าบลลุม่สุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 454,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานตากขา้ว หมู่ที่ 3 ต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 27 เมตร รวมพื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 675 ตารางเมตร แห่ง 1 459,400                      

ส่งเสริมและพฒันาการผลติอาหาร และสนิคา้เกษตรปลอดภยั การแปรรูป การ

จ าหน่ายใหม้คุีณภาพและมาตรฐานภายใตห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 15,346,800                

งบด าเนินงาน 13,646,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,646,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 148,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 28,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 290,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 290,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,711,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 55,900                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจประเมนิรบัรองมาตรฐานเกษตร 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้ยเหมาจดัท าป้ายไวนิล ขนาด 2 x 4 เมตร 0 1,600                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล ขนาด 2 x 3 เมตร 0 5,400                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล ขนาด 2 x 1 เมตร 0 1,200                         
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล ขนาด 5 x 4 เมตร 0 2,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถโดยสารปรบัอากาศไม่ประจ าทาง 0 384,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายแปลงเรียนรู ้ 0 102,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานวนัรณรงคล์ดประชากรแมลงวนัผลไม ้ 0 16,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาไถระเบดิดนิดาน 0 320,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแผ่นพบัประชาสมัพนัธส์นิคา้เกษตร

คุณภาพและมาตรฐาน 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าหนงัสอืท าเนียบผูผ้ลติสนิคา้เกษตร

คุณภาพและมาตรฐาน 0 90,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัแสดงและจ าหน่ายสนิคา้เกษตรคุณภาพ

และมาตรฐาน 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารประกอบการจดักระบวนการ 0 64,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเตรียมดนิปลูกสบัปะรด 0 4,500                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการสนิคา้เกษตรคุณภาพและ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการสุขอนามยัสถานแปรรูปเบื้องตน้ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคคลภายนอกตรวจรบัรองระบบการผลติ

สตัวน์ า้ตามมาตรฐานสตัวน์ า้อนิทรีย ์ 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานมหกรรมสตัวน์ า้ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประชาสมัพนัธต์ามสือ่ต่างๆ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการจากเกษตรกรสู่ผูบ้ริโภค 0 90,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 0 5,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธก์จิกรรมและผลงาน 0 22,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ ์สถานที่

ผลติและจ าหน่ายสนิคา้สตัวน์ า้ปลอดภยั 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแผ่นพบัประชาสมัพนัธ ์สภานที่ผลติ

และจ าหน่ายสนิคา้ปลอดภยั 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแผ่นพบัประชาสมัพนัธแ์หลง่ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธแ์หลง่ 0 58,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,271,600                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,271,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 158,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 443,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 3,140,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 17,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 437,000                      

งบลงทนุ 1,700,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,700,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งจดุรวบรวมพชืผกัที่ไดม้าตรฐาน บา้นหนองสาม

พราน หมู่ที่ 9 ต าบลวงัดง้ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ขนาด 

17.50x10 เมตร พรอ้มหอ้งเยน็ แห่ง 1 1,700,000                    

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 52,906,500                

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึแหลง่ทอ่งเทีย่ว 12,767,000                

งบลงทนุ 12,767,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,767,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,767,000                   
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบา้นพกัพรอ้มสิง่อ  านวยความสะดวก อทุยาน

แห่งชาติเขือ่นศรีนครินทร ์อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 3 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรา้นอาหารและรา้นขายของที่ระลกึ อทุยาน

แห่งชาติเฉลมิรตันโกสนิทร ์หมู่ที่ 4 ต าบลเขาโจด อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดั แห่ง 1 1,384,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศูนยบ์ริการนกัท่องเที่ยวอทุยานแห่งชาติเฉลมิ

รตันโกสนิทร ์หมู่ที่ 4 ต าบลเขาโจด อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี หลงั 1 2,522,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบนัไดทางลงแม่น า้ กวา้ง 7 เมตร ยาว 245 เมตร 

บริเวณสวนสาธารณะริมแม่น า้แควใหญ่ หมู่ที่ 3 ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืง

กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 6,361,000                    

ส ารวจ วจิยั และพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วใหม่ 14,170,000                

งบด าเนินงาน 9,370,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,370,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,340,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบพฒันาสะพานขา้มแม่น า้แควเพือ่

การท่องเที่ยว 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบพฒันาตลาดเก่าท่าม่วงเพือ่การ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบการท่องเที่ยวทางน า้ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบการท่องเที่ยวเขาพเุต็ง อ าเภอศรี 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประเมนิโครงการ 0 70,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปรบัปรุงถ า้โบราณบา้นหว้ยใหญ่ 0 3,270,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 30,000                        

งบลงทนุ 4,799,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,799,800                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 4,799,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัภูมทิศันถ์  า้โบราณ หมู่ที่ 13 บา้นหว้ยใหญ่ ต าบล

หนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 4,799,800                    

ปรบัปรุงแหลง่ทอ่งเทีย่วเดมิอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 8,684,000                 

งบลงทนุ 8,684,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,684,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 1,572,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บริเวณน า้ตกสไลเดอร ์

อทุยานแห่งชาติเฉลมิรตันโกสนิทร ์ต าบลเขาโจด อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดั

กาญจนบุรี กวา้ง 4 เมตร ยาว 400 เมตรและติดต ัง้ป้ายจราจร สายทาง 1 1,572,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,112,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสวนสาธารณะหนองบวั แหลง่ท่องเที่ยวเชงินิเวศ

ริมแม่น า้แควใหญ่ หมู่ที่ 3 ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดั แห่ง 1 2,910,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงศาลาหนา้ลานกรมพระราชวงับวร อทุยาน

ประวตัิศาสตรส์งคราม 9 ทพั ต าบลช่องสะเดา อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี แห่ง 1 4,202,000                    

ส่งเสริมสนิคา้และบริการการทอ่งเทีย่วมุง่สู่มาตรฐานสากล 1,270,000                 

งบด าเนินงาน 1,270,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,270,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 74,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 274,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 274,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 66,700                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 56,700                        
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาสรุปผลโครงการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 432,100                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 432,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 62,700                        

ส่งเสริมการใชน้วตักรรมดา้นการตลาดยคุใหม่ 6,000,000                 

งบด าเนินงาน 6,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าศูนยป์ฏบิตัิการ C4i Operation 

Room เพือ่ตรวจสอบความพงึพอใจนกัท่องเที่ยวจา้งเหมาพฒันาระบบ 0 6,000,000                    

เสริมสรา้งความเขม้แขง็ภาคเีครือขา่ยดา้นการทอ่งเทีย่ว 2,800,000                 

งบด าเนินงาน 2,800,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 18,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 67,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 67,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,656,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาก ากบั ดูแลรายงานผลการปฏบิตัิงาน 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาส ารวจความพงึพอใจนกัท่องเที่ยว 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารการอบรม 0 6,300                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติเครื่องแบบ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 40,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 40,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 17,400                        

ส่งเสริมอตัลกัษณ์ วถิชีวีติ วฒันธรรม เพือ่ความย ัง่ยนื 3,000,000                 

งบด าเนินงาน 3,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 65,000                        

รายการระดบัที1่: ค่ารางวลั 0 168,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,706,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ พธิเีปิด พรอ้มอปุกรณ์เครื่อง

เสยีง และระบบไฟฟ้า 0 70,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการประวตัิความเป็นมา และวถิี

ชวีติกลุม่ชาติพนัธุ์ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเกบ็ขอ้มูลองคค์วามรูก้ลุม่ชาติพนัธุ์ 0 125,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารเผยแพร่ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจ าลองวถิชีวีติชาวไทยพทุธ - คริสต ์- 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัการแสดง แสง ส ีเสยีง มนิิไลนแ์อนด์ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ เดนิตามรอยเทา้พ่อ และ 

เศรษฐกจิพอเพยีง 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพธิเีปิด พรอ้มอปุกรณ์เครื่องเสยีง และ 0 106,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการจ าลองวถิชีวีติกลุม่ชาติพนัธุ์ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาชดุการแสดงทางศิลปวฒันธรรมพื้นบา้น 0 360,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาสาธติภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาชดุการละเลน่พื้นบา้น 0 100,000                      
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการจดัแสดงผลติภณัฑท์างวฒันธรรรมของ

กลุม่ชาติพนัธุ์ 0 260,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาสาธติภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 0 105,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการเดนิแฟชัน่ผา้ไทย - ผา้พื้นถิน่ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 61,000                        

ส่งเสริมกจิกรรมการทอ่งเทีย่วทกุรูปแบบ 4,215,500                 

งบด าเนินงาน 4,215,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,215,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 335,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,857,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาละครพื้นบา้นไอบุ้ญทองบา้นหนองขาว 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัขบวนแห่เกวยีนนางสงกรานต์ 0 280,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเวทกีลาง พรอ้มระบบไฟฟ้า 0 315,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง 0 360,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัจา้งจดันิทรรศการวถิชีวีติชมุชน 0 1,170,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัพธิทีางศาสนาพทุธ และพราหมณ์ 0 90,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าอาหาร 0 13,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าอาหารกลางวนั 0 54,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาถา่ยภาพน่ิงและภาพเคลือ่นไหว 0 27,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพธิเีปิด 0 107,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าซุม้ตลาดยอ้นยคุ 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเกบ็ขอ้มูล 0 360,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท ารูปเลม่ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 23,500                        

กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง 1 50,845,700                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 50,845,700                

โครงการส่งเสริมและพฒันาการคา้ชายแดน 4,710,000                 

ปรบัปรุงเสน้ทางเชื่อมโยงการคา้ผา่นแดน 4,710,000                 

งบลงทนุ 4,710,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,710,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 4,710,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนในพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ หมู่ที่ 12 ต าบล

บา้นเก่า อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (ส่วนที่เหลอื) 

ระยะทาง 0.412 กโิลเมตร สายทาง 1 4,710,000                    

โครงการเพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 1,667,500                 

พฒันาขดีความสามารถการผลติสนิคา้เกษตรปลอดภยั 1,667,500                 

งบด าเนินงาน 1,667,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,667,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 43,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 890,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัแสดงของดแีละสนิคา้เกษตรปลอดภยั 

(ภายในจงัหวดั) 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจประเมนิแปลง 0 240,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าบรรจภุณัฑ์ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 560,300                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 560,300                      
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 24,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 150,000                      

โครงการเพิม่ศกัยภาพภาคการทอ่งเทีย่วและบริการ 44,468,200                

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการทอ่งเทีย่วเพือ่ยกระดบัการเชื่อมโยงการทอ่งเทีย่ว 29,468,200                

งบลงทนุ 29,468,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,468,200                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 11,578,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ภายในอทุยานแห่งชาติ

ทองผาภูม ิต าบลปิลอ๊ก อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี ระยะทาง สายทาง 1 4,992,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ อทุยานแห่งชาติเฉลมิ

รตันโกสนิทร ์ต าบลเขาโจด อ าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบุรี ระยะทาง 

2.100 กโิลเมตร สายทาง 1 6,586,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 17,890,200                   

รายการระดบัที1่: จดัท า LANDMARK อทุยานแห่งชาติทองผาภูม ิอ าเภอ

ทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 998,900                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีา ป่าในเมอืง วิง่และปัน่ เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ณ

 วนอทุยานพระแท่นดงรงั ต าบลพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี แห่ง 1 16,891,300                   

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วพื้นทีก่ลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง 1 15,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 15,000,000                

รายการระดบัที1่: ศึกษาออกแบบแหลง่ท่องเที่ยวน า้พรุอ้นกลุม่จงัหวดัภาค

กลางตอนลา่ง 1 มุ่งสู่เมอืงสปาแบบครบวงจร 0 15,000,000                   


