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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 5,449,380,814            

จงัหวดัสพุรรณบรุี 5,449,380,814            

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 17,688,400                

องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษเพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน) 17,483,600                

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 8,000,000                 

โครงการพฒันาคุณภาพแหลง่ทอ่งเทีย่ว สนิคา้และบริการดา้นการทอ่งเทีย่วใหเ้กดิความ

สมดุล เพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งย ัง่ยนื 8,000,000                 

พฒันาคุณภาพแหลง่ทอ่งเทีย่ว สนิคา้และบริการดา้นการทอ่งเทีย่วใหเ้กดิความสมดุล 8,000,000                 

งบอดุหนุน 8,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานพื้นที่พเิศษเมอืง 0 8,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 9,483,600                 

โครงการพฒันาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรม 9,483,600                 

ขบัเคลือ่นและพฒันาการทอ่งเทีย่วอยา่งย ัง่ยนืในพื้นทีพ่เิศษเมอืงโบราณอู่ทอง 9,483,600                 

งบอดุหนุน 9,483,600                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 9,483,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานพื้นที่พเิศษเมอืง 0 9,483,600                    

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                      

กระทรวงกำรคลงั 957,000                   

กรมสรรพากร 957,000                   

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 957,000                   

การจดัเกบ็ภาษสีรรพากร 957,000                   

การจดัเกบ็ภาษอีากร 957,000                   

งบลงทนุ 957,000                   

ครุภณัฑ์ 957,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี คนั 1 957,000                      

กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกฬีำ 85,356,400                

สถาบนัการพลศึกษา 85,356,400                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 43,015,500                

โครงการพฒันาศกัยภาพนกักฬีาสู่ความเป็นเลศิ 43,015,500                

สรา้งและพฒันาทกัษะดา้นกฬีาสู่ความเป็นเลศิ 43,015,500                

งบลงทนุ 43,015,500                

ครุภณัฑ์ 7,633,500                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,633,500                    

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

03720000 จงัหวดัสพุรรณบรุี



2 / 129

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03720000 จงัหวดัสพุรรณบรุี

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้แขนส่วน

หนา้ แบบกระบอกลม ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้แขนส่วน

หลงั แบบกระบอกลม ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือไหล ่แบบ

กระบอกลม ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ืออก แบบ

กระบอกลม ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน

 แบบกระบอกลม  ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือหลงัส่วนลา่ง

 แบบกระบอกลม  ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือทอ้ง แบบ

กระบอกลม  ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้ขาส่วน

หนา้ แบบกระบอกลม  ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้ขาส่วน

หลงั แบบกระบอกลม  ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือขารวม แบบ

กระบอกลม   ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกและทดสอบแรงก าลงัความเร็วกลา้มเน้ือขารวม 

แบบกระบอกลม ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสรา้งแรงดนัลม (Compressors) ต าบลรัว้ใหญ่  

อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 4 760,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ฝึกกลา้มเน้ือ แบบดมัเบล พรอ้มมา้นัง่ราบ 

ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบริหารกลา้มเน้ือหนา้ทอ้ง ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอ

เมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ชดุวดัอตัราการเตน้หวัใจประเภททมีแบบไรส้ายทางไกล

ตามเวลาจริง ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 750,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,382,000                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,732,000                   

รายการระดบัที1่: สนามกฬีาอเนกประสงคพ์รอ้มหลงัคาคลมุ วทิยาเขต

สุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: โรงฝึกกฬีาอเนกประสงค ์4 ชัน้ วทิยาเขตสุพรรณบุรี   

ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 11,732,000                   

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,650,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสนามกรีฑาลูย่างสงัเคราะห ์โรงเรียนกฬีาจงัหวดั

สุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 13,650,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 42,340,900                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นพลศึกษา กฬีา นนัทนาการ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา และ

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 42,340,900                

จดัการเรียนการสอนดา้นศึกษาศาสตร์ 12,958,200                

งบลงทนุ 12,958,200                

ครุภณัฑ์ 3,201,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 119,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 30,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมไอเยน็ ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี 

จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 2 71,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 921,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ 4 หวักอ๊ก ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 27,000                        

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้นัง่ขบั แบบ 3 พวงตดั ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอ

เมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี คนั 1 894,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 170,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี จอ 2 43,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 2 85,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,956,000                    

รายการระดบัที1่: คานยกน า้หนกั (ส าหรบัผูช้าย) ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี อนั 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คานยกน า้หนกั (ส าหรบัผูห้ญงิ) ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอ

เมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี อนั 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีายงิปืนยาวอดัลม ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอ

เมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑก์ฬีามวยสากล ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาวอลเลยบ์อล ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาแฮนดบ์อล ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 526,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 35,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,757,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,012,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารพสัดุ วทิยาเขตสุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่  

อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 9,012,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 277,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุคณะศึกษาศาสตร ์วทิยาเขต

สุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 277,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 468,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบประปา วทิยาเขตสุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ 

 อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 468,000                      

จดัการเรียนการสอนดา้นศิลปศาสตร์ 766,500                   

งบลงทนุ 766,500                   

ครุภณัฑ์ 766,500                      
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ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 208,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 10 208,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 526,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 526,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 32,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยสอนขยายเสยีงแบบพกพา ต าบลรัว้ใหญ่  

อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 17,500                        

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสุขภาพ 1,608,700                 

งบลงทนุ 1,608,700                 

ครุภณัฑ์ 1,608,700                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 40  

แผ่นต่อนาท ีต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 180,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 403,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 5 104,000                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี จอ 4 87,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 5 212,500                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 705,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 526,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการกระโดดสูงแบบไมห้ลา ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอ

เมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 179,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 215,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องขยายเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ พรอ้มอปุกรณ์ 

ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 4 70,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 105,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน ต าบลรัว้ใหญ่  

อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี กลอ้ง 3 105,000                      

จดัการเรียนการสอนข ัน้พื้นฐานดา้นการกฬีา 27,007,500                

งบลงทนุ 27,007,500                

ครุภณัฑ์ 11,951,500                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 269,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400x400 

จดุต่อตารางน้ิว ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมไอเยน็ ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี 

จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 2 71,000                        
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ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบอาคารหอพกั ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 4 6,000,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 127,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 3 127,500                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,380,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีายงิปืนยาวอดัลม ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอ

เมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีามวยปล า้ ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีามวย ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีายูโด ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี

 จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาวูซูประเภทสงิโต ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอ

เมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 298,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาวา่ยน า้ ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 4 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกวา่ยน า้บนบกแบบอเิลก็ทรอนิกส ์ต าบลรัว้ใหญ่  

อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 3 990,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาฟตุบอล ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 4 240,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 1,052,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัและอตัราชพีจรขณะพกัแบบอตัโนมตัิ 

ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 4 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความจปุอดแบบแหง้ ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแรงเหยยีดขาและหลงัแบบดจิติอล ต าบลรัว้ใหญ่

  อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 2 104,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊พรอ้มโปรแกรมประเมนิผล

สมรรถภาพทางกาย ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เบาะมวยปล า้ ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี 

จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการทางภาษา ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอ

เมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 480,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 175,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน ต าบลรัว้ใหญ่  

อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี กลอ้ง 5 175,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,056,000                   

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,056,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารพลศึกษาเจา้ฟ้ามหาจกัรีสริินธร โรงเรียน

กฬีาจงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั แห่ง 1 5,668,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอฒัจนัทรส์นามฟตุบอล โรงเรียนกฬีาจงัหวดั

สุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่  อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 9,388,000                    

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 812,300                   

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 666,300                   
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แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 666,300                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 328,300                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 328,300                   

งบด าเนินงาน 328,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 328,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 134,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

งบด าเนินงาน 338,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 338,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 245,200                      

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 120,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 120,000                   

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชกินิคมสรา้งตนเอง 120,000                   

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนในนิคมสรา้งตนเอง 120,000                   

งบลงทนุ 120,000                   

ครุภณัฑ์ 120,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีนิคมสรา้งตนเองกระเสยีว จงัหวดัสุพรรณบุรี  ต าบลนิคมกระ

เสยีว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 120,000                      

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 26,000                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 26,000                     

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 26,000                     

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 26,000                     

งบลงทนุ 26,000                     

ครุภณัฑ์ 26,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 26,000                        

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

บา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลท่าพีเ่ลี้ยง อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 26,000                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 875,118,300               

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 220,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 220,800                   

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 220,800                   

การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 220,800                   

งบลงทนุ 220,800                   

ครุภณัฑ์ 220,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 220,800                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมปฏบิตัิการฯ และชดุโปรแกรม

จดัการส านกังานฯ  ต าบลสนามชยั   อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี  จงัหวดั ชดุ 6 220,800                      

กรมชลประทาน 860,348,000              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 143,097,000              

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 4,550,000                 

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 4,550,000                 

งบลงทนุ 4,550,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,550,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 4,550,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้หว้ยท่าเดื่อ ต าบลนิคมกระเสยีว 

อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมฝายซบัปลากา้ง ต าบลหว้ยขมิ้น อ าเภอด่านชา้ง 

จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้พปุลากา้ง 1  ต าบลด่านชา้ง อ าเภอ

ด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้หว้ยแหง้ ต าบลหว้ยขมิ้น อ าเภอด่าน

ชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 950,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตรกรในเขตจงัหวดัสุพรรณบุรี อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดั รายการ 0 200,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 138,547,000              

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 138,547,000              

งบลงทนุ 138,547,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 138,547,000                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 138,547,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองส่งน า้ 1 ขวา ฝัง่ขวา (ช่วงที่ 2) ต าบลเขา

ดนิ อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี ระยะทาง 2.040 กม. รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลอง 1 ซา้ย สายใหญ่ ต าบลวงัยาง อ าเภอ

ศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ระยะทาง 6.000 กม. รายการ 0 20,500,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคนัคลอง 2 ซา้ย-1ซา้ย ฝัง่ซา้ย ต าบลโพธิ์พระยา

 อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ระยะทาง 0.500 กม. รายการ 0 950,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเลยีบคลองพระยาบรรลอืฝัง่ซา้ย ต าบลบาง

ตาเถร อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี  ระยะทาง 18.000 กม. รายการ 0 84,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคนัคลอง 1 ขวา  อ่างเกบ็น า้หว้ยท่าเดื่อ 

ต าบลนิคมกระเสยีว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี  ระยะทาง 4.400 กม. รายการ 0 23,097,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 682,678,200              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 432,279,400              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 432,279,400              

งบลงทนุ 432,279,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 432,279,400                 

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 432,279,400                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงก่อสรา้ง ทรบ.ยา่นซือ่ ต าบลบางตาเถร อ าเภอ

สองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้ 2 ขวา ระยะที่ 1 ต าบลสนามคล ี

อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบชลประทานคลองส่งน า้ 3 ซา้ย มะขามเฒ่า-

อู่ทอง พรอ้มอาคารประกอบ (ช่วงที่ 2)  อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดั รายการ 0 20,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองระบาย 5 ขวา สามชกุ 1 ต าบลหนองผกั

นาก อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบชลประทานคลองส่งน า้ 3 ซา้ย-1ซา้ย ต าบล

โคกโคเฒ่า อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพการเกบ็กกัอ่างเกบ็น า้หนองดม ต าบล

ด่านชา้ง อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบชลประทานคลองส่งน า้  6 ซา้ย-1 ซา้ย  

พรอ้มอาคารประกอบ  อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยยาง ต าบลวงัยาว 

อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองส่งน า้ 1 ขวา กม.22+000 - กม.33+000

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสามชกุ   จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดั รายการ 1 213,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 135,954,000                 

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.บา้นโคก  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

เจา้เจด็-บางยีห่น ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.บางซอ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

เจา้เจด็-บางยีห่น ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.กลางคลองสาล ี โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาเจา้เจด็-บางยีห่น ต าบลกฤษณา อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดั รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมปตร โซน 19  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

เจา้เจด็-บางยีห่น ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมทรบ.รางตาเมฆ  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาเจา้เจด็-บางยีห่น ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดั รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมทรบ.รางจกิ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเจา้

เจด็-บางยีห่น ต าบลบา้นชา้ง อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมสะพานและภูมทิศันห์วังานฝ่ายส่งน า้ฯ ที่ 2  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลบางตาเถร อ าเภอสอง

พีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 830,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน ตามขอ้เสนอ

เกษตรกรผูใ้ชน้ า้ชลประทาน  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษากระเสยีว รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม high presure gate และอปุกรณ์ประกอบ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษากระเสยีว ต าบลด่านชา้ง อ าเภอด่านชา้ง รายการ 1 4,130,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายบา้นหนองไมต้าย (คลองระบายน า้ ร.1 

ซา้ย)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษากระเสยีว ต าบลบ่อกรุ อ าเภอเดมิ

บางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 1 ขวา - 1 ขวา  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษากระเสยีว ต าบลหนองหญา้ไซ อ าเภอหนองหญา้ไซ รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองระบาย 4 ขวา  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษากระเสยีว ต าบลหนองหญา้ไซ อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดั รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายบา้นดอนเกา้ (คลองระบายน า้ ร.1 ซา้ย)  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษากระเสยีว ต าบลบ่อกรุ อ าเภอเดมิบางนาง

บวช จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 1 ขวา  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษากระเสยีว ต าบลหนองโพธิ์ อ  าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดั รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ. ปากคลอง 1 ขวา - 1 ขวา - 1 ขวา  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร ต าบลทุ่งคล ีอ าเภอเดมิบางนางบวช

 จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 860,000                      



9 / 129

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03720000 จงัหวดัสพุรรณบรุี

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.กลางคลอง ร.4 ซา้ย สุพรรณ 2 และ

อาคารประกอบ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร ต าบลทุ่งคล ี

อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 780,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน ตามขอ้เสนอ

เกษตรกรผูใ้ชน้ า้ชลประทาน  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาดอนเดยี ์

ต าบลหนองผกันาก อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 20 ซา้ย ม.-อ.  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาดอนเจดยี ์ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั รายการ 1 1,980,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลอง ตลิง่ชนั-กระดาษป้าย  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาดอนเจดยี ์ต าบลหนองโอ่ง อ าเภออู่ทอง จงัหวดั รายการ 1 1,950,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลอง หนองเกวยีนเขน็-กระดาษป้าย  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาดอนเจดยี ์ต าบลศาลาขาว อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 1,950,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลอง 15 ซา้ย ม.-อ.  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาดอนเจดยี ์ต าบลดอนเจดยี ์อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองระบาย 2 ขวา สามชกุ 2  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาดอนเจดยี ์ต าบลดอนเจดยี ์อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดั รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองระบาย 5 ขวา สามชกุ 2  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาดอนเจดยี ์ต าบลสนามคล ีอ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลอง 11 ซา้ย ม.-อ.  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาดอนเจดยี ์ต าบลบา้นสระ อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลอง 13 ซา้ย ม.-อ.  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาดอนเจดยี ์ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดั รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นา ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 1  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 1,375,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปลายคลองบางลี ่ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ต าบลปากน า้ อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดั รายการ 1 775,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.กลางคลอง คลอง ร.1 ซ4 ข สามชกุ1  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ต าบลกระเสยีว อ าเภอสามชกุ รายการ 1 825,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ. คลองส่งน า้ 1ขวา-7ซา้ย-1ซา้ย รวม 2 

แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ต าบลเดมิบาง อ าเภอเดมิ

บางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 655,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ. คลองส่งน า้ 8ซา้ย-1ซา้ย รวม 2 แห่ง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ต าบลเดมิบาง อ าเภอเดมิบางนาง

บวช จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 705,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคูส่งน า้เขา้นา คลอง 3 ซา้ย ม.อ.  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ต าบลเขาพระ อ าเภอเดมิบางนางบวช รายการ 1 675,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.กลางคลองส่งน า้ 6 ซา้ย - มอ.  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ต าบลหวัเขา อ าเภอเดมิบางนาง รายการ 1 675,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ. คลองส่งน า้ 4ซา้ย-1ซา้ย รวม 2 แห่ง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ต าบลปากน า้ อ าเภอเดมิบางนาง

บวช จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 675,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.กลางคลอง คลองระบายน า้ รวม 2 แห่ง

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดั รายการ 1 775,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคูส่งน า้เขา้นา คลอง7 ซา้ย ม.อ.  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ต าบลกระเสยีว อ าเภอสามชกุ รายการ 1 575,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคูส่งน า้เขา้นา คลอง ม.อ. กม.44+600  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ต าบลหวัเขา อ าเภอเดมิบางนาง

บวช จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 575,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นา 3 ซา้ย ม.อ.  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 675,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ. คลองระบายน า้ รวม 2 แห่ง  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ต าบลนางบวช อ าเภอเดมิบางนางบวช รายการ 1 675,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ. คลองส่งน า้ 1ซา้ย รวม 2 แห่ง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ต าบลปากน า้ อ าเภอเดมิบางนาง รายการ 1 575,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมแผ่นดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ 4 ซา้ย ม.-อ. 

จ.สุพรรณบุรี  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ต าบลหวัเขา อ าเภอ

เดมิบางฯ จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 455,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีตคู ท่อลอดถนนคนัก ัน้น า้ สามชกุ

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ต าบลกระเสยีว อ าเภอสามชกุ 

จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 525,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดถนน คลอง ร.1 ซ4 ข สามชกุ1  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ต าบลกระเสยีว อ าเภอสามชกุ รายการ 1 525,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้เขา้แปลงนาคลองส่งน า้ 7 ขวา - 1

 ขวา ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 4  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบรม

ธาตุ ต าบลโคกชา้ง อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 1,300,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายท่อส่งน า้เขา้นา เขต

ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 4  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบรมธาตุ 

ต าบลยางนอน อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงและหนิเรียงยาแนวทา้ย ทรบ. คลอง

ส่งน า้ 8 ขวา - 1 ขวา ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 4  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาบรมธาตุ ต าบลโคกชา้ง อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดั รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน ตามขอ้เสนอ

เกษตรกรผูใ้ชน้ า้ชลประทาน  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา 

ต าบลโพธิ์พระยา อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 2ซา้ย-1ขวา  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา ต าบลบา้นแหลม อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดั รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องก าจดัวชัพชื หนา้.สถานีสูบน า้สองพีน่อ้ง

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา ต าบลบางตะเคียน อ าเภอสอง

พีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 1ซา้ย-1ขวา-1ขวา  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องก าจดัวชัพชื หนา้.สถานีสูบน า้ปลาย

คลองระบาย 4ขวา แม่น า้สุพรรณ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโพธิ์พระ

ยา ต าบลบางตะเคียน อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 3ซา้ย-1ขวา  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องสูบน า้ .สถานีสูบน า้สองพีน่อ้ง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา ต าบลบางตะเคียน อ าเภอสองพี่ รายการ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 1ขวา-3ซา้ย-1ขวา  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดั รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องสูบน า้ .สถานีสูบน า้ปลายคลองระบาย 

4ขวา แม่น า้สุพรรณ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา ต าบลบาง

ตะเคียน อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 1ขวา-2ซา้ย-1ขวา  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา ต าบลวดัดาว อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดั รายการ 1 1,300,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 1ขวา-1ขวา-2ซา้ย-1ขวา  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา ต าบลวดัดาว อ าเภอบางปลามา้ รายการ 1 900,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปลายคลอง 1ขวา-2ซา้ย-1ขวา  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา ต าบลวดัดาว อ าเภอบางปลามา้ รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.กลางคลอง 2ซา้ย-1ขวา  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา ต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดั รายการ 1 560,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปากคลอง 1ขวา-1ขวา-2ซา้ย-1ขวา  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา ต าบลวดัดาว อ าเภอบางปลามา้ รายการ 1 510,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 2 ซา้ย - 1 ขวา ฝัง่ขวา  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา ต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางปลา รายการ 1 1,110,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.ในเขตฝ่ายส่งน า้ที่ฯ 4  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา ต าบลบา้นกุ่ม อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดั รายการ 1 810,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน ตามขอ้เสนอ

เกษตรกรผูใ้ชน้ า้ชลประทาน  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสามชกุ ต าบล

สามชกุ อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 1 ซา้ย 1 ขวา (ฝัง่ซา้ย)  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสามชกุ ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอศรีประจนัต ์ รายการ 1 4,120,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 2 ซา้ย 1 ขวา (ฝัง่ขวา)  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสามชกุ ต าบลโพธิ์พระยา อ าเภอเมอืง รายการ 1 3,780,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้ 1 ซา้ย  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาสามชกุ ต าบลวงัลกึ อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้ D2 คลองระบายใหญ่สามชกุ 1 

กม.29+750  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสามชกุ ต าบลสามชกุ อ าเภอ

สามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้ D4 คลองระบายใหญ่สามชกุ 1 

กม.30+100  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสามชกุ ต าบลสามชกุ อ าเภอ

สามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้ D20 คลองระบายใหญ่สามชกุ 1

 กม.33+420  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสามชกุ ต าบลหนองผกันาก 

อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาในเขตฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ที่ 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสามชกุ ต าบลยา่นยาว อ าเภอสามชกุ 

จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาในเขตฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ที่ 4  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสามชกุ ต าบลเขาดนิ อ าเภอเดมิบาง

นางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ท่อส่งน า้เขา้นาคลอง 4 ขวา - 1 ซา้ย  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสามชกุ ต าบลดอนปรู อ าเภอศรีประจนัต ์ รายการ 1 860,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้คลองระบายใหญ่สามชกุ1กม.

30+600 (ฝัง่ซา้ย) พรอ้มติดต ัง้เครื่องกวา้นบานระบาย  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาสามชกุ ต าบลสามชกุ อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อรบัน า้เขา้คลอง ระบายใหญ่ สุพรรณ 3  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสามชกุ ต าบลปลายนา อ าเภอศรีประจนัต ์ รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีตคลอง 3ขวา-1ซา้ย  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาสามชกุ ต าบลดอนปรู อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดั รายการ 1 860,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ท่อระบายปลายคลองส่งน า้ 1 ขวา - 1 ซา้ย 

กม.7+500  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสามชกุ ต าบลยา่นยาว อ าเภอ

สามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 120,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้ D22 คลองระบายใหญ่สามชกุ 1

 กม.34+100  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสามชกุ ต าบลบา้นสระ 

อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 380,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้ D42 คลองระบายใหญ่สามชกุ 1

 กม.38+720  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสามชกุ ต าบลบา้นสระ 

อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 445,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้คลองระบายใหญ่สามชกุ1กม.

36+650 (ฝัง่ซา้ย)พรอ้มติดต ัง้เครื่องกวา้นบานระบาย  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาสามชกุ ต าบลยา่นยาว อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 735,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นา จ านวน 10 แห่ง  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาสามชกุ ต าบลสนามคล ีอ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ท่อระบายปากคลองส่งน า้ 1 ซา้ย - 2 ขวา 

กม.0+060  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสามชกุ ต าบลศาลาขาว อ าเภอ

เมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน ตามขอ้เสนอ

เกษตรกรผูใ้ชน้ า้ชลประทาน  โครงการชลประทานสุพรรณบุรี  อ าเภอ

ด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดทางเชือ่มบ่อยมืฝัง่ขวาคลองมะขาม

เฒ่า-อู่ทอง จ านวน10 แห่ง  โครงการชลประทานสุพรรณบุรี อ าเภอ รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้หว้ยยาง  โครงการชลประทาน

สุพรรณบุรี ต าบลวงัยาว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้.สถานีสูบน า้แจงงาม  โครงการ

ชลประทานสุพรรณบุรี อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลอง 2ซา้ย-1ซา้ย  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา ต าบลวงัยาง อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สายซอย 1ข-1ข กม.13+680 -

 ฝัง่ขวา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา ต าบลสวนแตง อ าเภอ

เมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 1,700,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลอง ร 4 ขวา สุพรรณ 3  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา ต าบลดอนตาล อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สายซอย 1ข-1ข กม.8+200 ฝัง่

ซา้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา ต าบลสวนแตง อ าเภอ

เมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลอง ร 1 ขวา-4 ขวา สุพรรณ 3  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา ต าบลวงัยาง อ าเภอศรีประจนัต์ รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.กลางคลอง 2ซา้ย - 1ขวา (บา้นควาย) 

กม.5+130  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 120,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลอง ร 5 ขวา สุพรรณ 3  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา ต าบลจรเขใ้หญ่  อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดั รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบานปิด-เปิดเครื่องกวา้นบานระบายกลาง

คลองส่งน า้ 1ข-1ข กม.10+200  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา

 ต าบลสวนแตง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 80,000                        

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลอง ร 1ซา้ย ม. สุพรรณ  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองระบายน า้ 1 ซา้ยสองพีน่อ้ง ฝัง่ขวา 

กม.11+900  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา ต าบลวงัน า้เยน็ 

อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลอง ระบายใหญ่สุพรรณ 3  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา ต าบลดอนตาล อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี รายการ 1 980,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้ 8ซา้ย-2ซา้ย 

(เป็นช่วง)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางเลน ต าบลเนินพระปรางค ์

อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 460,500                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้ 1ซา้ย-8ซา้ย-2

ซา้ย (เป็นช่วง)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางเลน ต าบลบ่อสุพรรณ 

อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 220,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้ 2ซา้ย-8ซา้ย-2

ซา้ย (เป็นช่วง)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางเลน ต าบลทุ่งคอก 

อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้ 2ขวา-8ซา้ย-2

ซา้ย (เป็นช่วง)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางเลน ต าบลทุ่งคอก 

อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 4ขวา-11ซา้ย-2ซา้ย ฝัง่ซา้ย

,ขวา(เป็นช่วงๆ) โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางเลน ต าบลดอนมะนาว 

อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 250,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 8ซา้ย-2ซา้ย (ฝัง่ซา้ย) เป็น

ช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางเลนต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอ

สองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 1,798,500                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้ คลองส่งน า้ 1ซา้ย-8ซา้ย-2ซา้ย

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางเลนต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพีน่อ้ง

 จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 345,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน า้ 1ซา้ย-8ซา้ย-2ซา้ย  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางเลน ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพีน่อ้ง รายการ 1 325,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ 2L-3R-5L-2L กม.

2+300-4+100 (เป็นช่วงๆ)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง 

ต าบลสระพงัลาน อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 2,590,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ 5L-3R-5L-2L กม.

0+100-0+500 (เป็นช่วงๆ)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง 

ต าบลศรีส าราญ อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 970,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ 4R-5L-2L กม.

1+716-3+320 (เป็นช่วงๆ)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง 

ต าบลยุง้ทะลาย อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 860,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ 4L-5L-2L กม.

7+385-9+400 (เป็นช่วงๆ)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง 

ต าบลจรเขส้ามพนั อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 860,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ FD.4(5L-5L-2L) 

กม.0+100-1+200 (เป็นช่วงๆ)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง 

ต าบลยุง้ทะลาย อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 1,050,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ 2R-5L-2L กม.

13+200-13+700 (เป็นช่วงๆ)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง 

ต าบลหนองบ่อ อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 1,330,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ 1R-2R-5L-2L กม.

5+800-6+300 (เป็นช่วงๆ)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง 

ต าบลหนองบ่อ อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 1,210,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ 1L-2R-5L-2L กม.

13+500-14+000 (เป็นช่วงๆ)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง 

ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 1,370,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ 7L-2L กม.

9+000-12+000 (เป็นช่วงๆ)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง 

อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดอ่างพกัน า้เวลากลางคืน (อ่าง 3)

 คลองส่งน า้ 1R-5L-2L (เป็นช่วงๆ)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพี่

นอ้ง ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิทิ้งทา้ยอ่างพกัน า้เวลากลางคืนคลองส่งน า้ 

6L-2L  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง ต าบลบ่อสุพรรณ 

อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิทิ้งทา้ยอ่างพกัน า้เวลากลางคืนคลองส่งน า้ 

1R-5L-2L  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง ต าบลบ่อสุพรรณ 

อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิทิ้งคลองระบายน า้ 5R สองพีน่อ้ง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพีน่อ้ง รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารปากคู คลองส่งน า้ 6L-2L จ านวน 4 

แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอ

สองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 250,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารปากคู คลองส่งน า้ 7L-2L จ านวน 4 

แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดั รายการ 1 250,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกตะกอนคลองส่งน า้ 7L-2L กม.0+020-15+656 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดั รายการ 1 1,720,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกตะกอนคลองส่งน า้ 2R-2R-5L-2L กม.

0+020-5+290 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง ต าบลหนองบ่อ 

อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 770,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกตะกอนคลองส่งน า้ 2R-5L-2L กม.

7+291-18+200  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง ต าบลหนองบ่อ

 อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้ จ านวน 9 สาย  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 1,670,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้ จ านวน 4 สาย  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 1,700,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 2L-3R-5L-2L จ านวน 1 สาย  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง ต าบลสระพงัลาน อ าเภออู่ทอง รายการ 1 1,100,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 1R-2L-3R-5L-2L จ านวน 1 สาย 

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง ต าบลบา้นดอน อ าเภออู่ทอง 

จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 3L-3R-5L-2L จ านวน 1 สาย  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง ต าบลดอนมะเกลอื อ าเภออู่ทอง รายการ 1 1,270,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 4L-3R-5L-2L จ านวน 1 สาย  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง ต าบลดอนมะเกลอื อ าเภออู่ทอง รายการ 1 1,270,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง รายการ 1 12,409,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง คลองญีปุ่่ น

เหนือ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเจา้เจด็-บางยีห่น ต าบลไผ่กองดนิ 

อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 7,100,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง คลอง ร.จรเข ้

สามพนั  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง ต าบลยุง้ทะลาย อ าเภอ

อู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 5,309,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 7,509,000                    
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รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบาย 1

ขวา 5ขวา สามชกุ 1 

(ด าเนินการเอง)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาดอนเจดยี ์ต าบลหนอง

สาหร่าย อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลอง ร.2R 

บา้นยาง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง  จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 2,194,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลอง ร.4R-5R 

สองพีน่อ้ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง  จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 2,686,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลอง ร.4R 

สองพีน่อ้ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง ต าบลศรีส าราญ 

อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 729,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 7,994,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองหนองมะม่วง 1 

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลบางตาเถร อ าเภอสอง

พีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 494,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบายบา้นดอน

กระเบื้อง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษากระเสยีว ต าบลหนองโพธิ์ 

อ  าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 1,250,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบายบา้นดอน

ไร่  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษากระเสยีว ต าบลหนองสะเดา อ าเภอ

สามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 1,250,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองบริเวณหนา้ฝ่าย

บา้นวงัคนั  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษากระเสยีว ต าบลวงัคนั อ าเภอ

ด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา รายการ 1 4,200,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา อ่างเกบ็น า้หว้ยขมิ้น  

โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ต าบลหว้ยขมิ้น อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดั รายการ 1 4,200,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 56,923,600                

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 28,000,000                

งบลงทนุ 28,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 28,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 28,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายบา้นหนองเปาะ 2 พรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลด่านชา้ง

 อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 28,000,000                   

ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่น า้ในพื้นทีร่บัน า้ 28,923,600                

งบลงทนุ 28,923,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,923,600                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 28,923,600                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิบงึลาดน า้เตียน (ระยะ 2)  จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 28,923,600                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 173,580,000              

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 173,580,000              

งบลงทนุ 173,580,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 173,580,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 173,580,000                 

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้บางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จ านวน 2

 ช่อง จงัหวดัสุพรรณบุรี 0 100,000,000                 
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รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้ประตูระบายน า้บางใหญ่ ต าบลบางใหญ่ 

อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 0 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปตร.ปากคลองญีปุ่่ นเหนือ ต าบลไผ่กองดนิ อ าเภอบาง

ปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 51,580,000                   

โครงการจดัการคุณภาพน า้ 19,895,200                

การจดัการคุณภาพน า้ 19,895,200                

งบลงทนุ 19,895,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,895,200                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 19,895,200                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัก ัน้น า้เจดยี ์ต าบลเจดยี ์อ าเภออู่ทอง จงัหวดั รายการ 0 19,895,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 34,572,800                

การจดัการน า้ชลประทาน 34,572,800                

การจดัการงานชลประทาน 34,572,800                

งบลงทนุ 34,572,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,572,800                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 6,289,900                    

รายการระดบัที1่: สะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ขา้มคลอง ม.-อ. กม. 73+250 

( 1 แห่ง ) โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาดอนเจดยี ์ต าบลดอนเจดยี ์อ าเภอ

ดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 3,289,900                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาสามชกุ ต าบลวงัน า้ซบั อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 1,132,900                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาดอนเจดยี ์ต าบลหนองผกันาก อ าเภอสามชกุ จงัหวดั รายการ 0 657,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา ต าบลโพธิ์พระยา อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั รายการ 0 1,500,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 28,282,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 24,805,900                   

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน จ านวน 2 แห่ง (เขตจงัหวดั

สุพรรณบุร)ี .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ต าบลปากน า้ อ าเภอ

เดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 658,300                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย จ านวน 16 สาย (เขต

จงัหวดัสุพรรณบุร)ี .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ต าบลปากน า้ 

อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 754,300                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน จ านวน 5 แห่ง โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาสามชกุ ต าบลสามชกุ อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 676,500                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย จ านวน 14 สาย .

โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาสามชกุ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสามชกุ ต าบลสามชกุ 

อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 1,693,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาดอนเจดยี ์ต าบลหนองผกันาก อ าเภอสามชกุ จงัหวดั รายการ 0 483,500                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาดอนเจดยี ์ต าบลหนองผกันาก อ าเภอสามชกุ จงัหวดั รายการ 0 590,900                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาบริเวณหวังาน .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาดอนเจดยี ์ต าบลดอนเจดยี ์อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 48,400                        
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รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานโครงการ และหวังานฝ่ายส่งน า้ 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา ต าบลโพธิ์พระยา อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 317,800                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา ต าบลโพธิ์พระยา อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั รายการ 0 486,200                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา ต าบลโพธิ์พระยา อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั รายการ 0 1,417,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาพื้นที่หวังานโครงการฯ หวังานระบบส่งน า้

พื้นที่เขือ่นและทา้ยเขือ่น โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษากระเสยีว ต าบล

ด่านชา้ง อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 5,902,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษากระเสยีว  จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 415,500                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษากระเสยีว  จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 483,200                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองสายใหญ่สถานีสูบน า้แจงงาม โครงการ

ชลประทานสุพรรณบุรี  อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 287,100                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ (อ่างเกบ็น า้หว้ยท่าเดื่อ)

 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ต าบลนิคมกระเสยีว อ าเภอด่านชา้ง รายการ 0 93,700                        

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน.โครงการพระราชด าริ .โครงการ

ชลประทานสุพรรณบุรี อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 175,900                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานที่ท  าการ โครงการชลประทาน

สุพรรณบุรี ต าบลโพธิ์พระยา อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 34,100                        

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน (อ่างเกบ็น า้หว้ยยาง) .โครงการ

ชลประทานสุพรรณบุรี ต าบลวงัยาว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 84,400                        

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน (อ่างเกบ็น า้หว้ยท่าเดื่อ) .โครงการ

ชลประทานสุพรรณบุรี ต าบลนิคมกระเสยีว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดั รายการ 0 363,200                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาสามชกุ ต าบลสามชกุ อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 1,320,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ในเขต.โครงการ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาดอนเจดยี ์ต าบลหนองผกันาก อ าเภอสามชกุ จงัหวดั รายการ 0 715,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโพธิ์พระ

ยา ต าบลโพธิ์พระยา อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 1,520,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษากระ

เสยีว  จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 695,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ในเขต.โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 

 อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 190,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน จ านวน 3 แห่ง .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดั รายการ 0 145,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ จ านวน 2 สาย .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพี่ รายการ 0 522,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย จ านวน 43 สาย .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง (จงัหวดัสุพรรณบุร)ี    อ าเภออู่ รายการ 0 2,160,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาเครื่องกวา้นบานระบาย .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดั รายการ 0 700,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ 2ซา้ย กม.30+175-กม.

33+194 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางเลน ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอ

สองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 46,000                        

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย จ านวน 10 สาย .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางเลน ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพีน่อ้ง รายการ 0 653,000                      
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รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ (จงัหวดัสุพรรณบุร)ี .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดั รายการ 0 1,075,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน .สถานีทดลองการใชน้ า้ชลประทานที่

 4 (สามชกุ) ต าบลสามชกุ อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 99,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 3,477,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยเครื่องจกัร คลองระบายเขตจงัหวดั

สุพรรณบุรี .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าโบสถ ์ต าบลกระเสยีว 

อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยเครื่องจกัร คลองส่งน า้ 1 ซา้ย จาก 

กม.0+000 - กม.25+000 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสามชกุ ต าบล

ดอนปรู อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยเครื่องจกัร คลองส่งน า้ 1 ซา้ย - 1 ขวา

 จาก กม.0+000 - กม.14+020 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสามชกุ 

ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยเครื่องจกัร คลองส่งน า้ 2 ซา้ย - 1 ขวา

 จาก กม. 0+000 - กม.9+000 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสามชกุ 

ต าบลบางงาม อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยเครื่องจกัร คลองส่งน า้ 3 ซา้ย - 1 ขวา

 จาก กม.0+000 - กม.12+246 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสามชกุ 

ต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยเครื่องจกัร คลองส่งน า้ 1 ขวา - 1 ขวา 

จาก กม. 0+000 - กม. 7+000 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสามชกุ 

ต าบลวงัหวา้ อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยเครื่องจกัร คลองส่งน า้ 1 ซา้ย - 2 ขวา

 จาก กม.0+000 - กม.5+020 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสามชกุ 

ต าบลสวนแตง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยเครื่องจกัร คลองส่งน า้ 1 ขวา - 1 ซา้ย

 จาก กม.0+000 - กม.7+500 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสามชกุ 

ต าบลนางบวช อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยเครื่องจกัรคลองระบาย 5 ขวา สามชกุ 

2 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาดอนเจดยี ์ต าบลสนามคล ีอ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 35,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยเครื่องจกัรคลองระบาย 6 ขวา สามชกุ 

2 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาดอนเจดยี ์ต าบลพลบัพลาไชย อ าเภออู่

ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 42,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยเครื่องจกัรคลองระบาย 7 ขวา สามชกุ 

2 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาดอนเจดยี ์ต าบลพลบัพลาไชย อ าเภออู่

ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยเครื่องจกัรคลองส่งน า้ 3ซา้ย-1ซา้ย 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยเครื่องจกัรคลองส่งน า้ 1ซา้ย-1ซา้ย .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา ต าบลวงัยาง อ าเภอศรีประจนัต์ รายการ 0 35,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยเครื่องจกัรคลองส่งน า้ 1ซา้ย สายใหญ่ .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา ต าบลวงัยาง อ าเภอศรีประจนัต์ รายการ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยเครื่องจกัรคลองส่งน า้สายใหญ่ 1 ขวา 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา ต าบลโพธิ์พระยา อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 50,000                        



19 / 129

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03720000 จงัหวดัสพุรรณบรุี

รายการระดบัที2่: ก าจด้วชัพชืโดยเครื่องจกัรคลองส่งน า้ 2ซา้ย-1ขวา .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา ต าบลบางปลามา้ อ าเภอบาง รายการ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยเครื่องจกัรคลองระบายใหญ่สองพีน่อ้ง

 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา  อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดั รายการ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยเครื่องจกัรคลองส่งน า้ ร.4 ขวา สุพรรณ

 3 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา ต าบลดอนมะสงัฆ ์อ าเภอ

เมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 35,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยเครื่องจกัรคลองส่งน า้สายซอย 2 ซา้ย -

 1 ขวา โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา ต าบลทบัตีเหลก็ อ าเภอ

เมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจด้วชัพชืโดยเครื่องจกัรคลองส่งน า้ 1ขวา-2ซา้ย-1

ขวา .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโพธิ์พระยา ต าบลบางปลามา้   อ าเภอ

บางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืเขตจงัหวดัสุพรรณบุรี .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาบรมธาตุ ต าบลโคกชา้ง อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดั รายการ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยแรงคน .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

กระเสยีว ต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืดว้ยเครื่องจกัร คลอง ร.5R สองพีน่อ้ง 

กม.9+988-27+084 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง  อ าเภอ

สองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 915,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืดว้ยเครื่องจกัร คลอง ร.2R บา้นยาง กม.

12+340-15+680 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง ต าบลจรเข ้

สามพนั อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 84,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืดว้ยเครื่องจกัร คลอง ร.1L-4R-5R สองพี่

นอ้ง กม.0+000-9+844 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง ต าบล

บ่อสุพรรณ อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 184,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืดว้ยเครื่องจกัร คลอง ร.1L-2R-5R สองพี่

นอ้ง กม.0+000-2+198 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง ต าบล

สระพงัลาน อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 32,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืดว้ยเครื่องจกัร คลอง ร.3R สองพีน่อ้ง 

กม.10+586-16+889 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาสองพีน่อ้ง ต าบล

ดอนมะเกลอื อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืดว้ยเครื่องจกัร คลองระบายน า้ จ านวน 3 

สาย โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางเลน    ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่

นอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 320,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืดว้ยเครื่องจกัร คลองระบายน า้ 7ขวา-สอง

พีน่อ้ง โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางเลน ต าบลบางเลน อ าเภอสองพี่

นอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 265,000                      

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 848,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 848,000                   

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 848,000                   

ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      
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รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์สุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืง คนั 1 848,000                      

กรมประมง 8,500                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 8,500                      

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 8,500                      

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 8,500                      

งบลงทนุ 8,500                      

ครุภณัฑ์ 8,500                         

ครุภณัฑก์ารเกษตร 8,500                         

รายการระดบัที1่: อวนไนลอ่นชนิดตาห่าง ขนาดยาว 25 เมตร ต าบลดอน

โพธิ์ทอง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ปาก 1 8,500                         

กรมปศุสตัว ์ 3,532,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,532,500                 

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 3,532,500                 

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั คนั 1 848,000                      

พฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์ 1,568,500                 

งบลงทนุ 1,568,500                 

ครุภณัฑ์ 94,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบสะพายไหล ่ชนิดขอ้แขง็ ต าบลวงัยาว 

อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 2 19,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 75,000                        

รายการระดบัที1่: ใบมดีดนัหนา้ดนิ ต าบลวงัยาว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,474,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,474,500                    

รายการระดบัที1่: คอกแพะแกะ ขนาด 10x 30 เมตร ต าบลวงัยาว อ าเภอ

ด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 1,474,500                    

พฒันาอาหารสตัว ์ 1,100,000                 

งบลงทนุ 1,100,000                 

ครุภณัฑ์ 1,100,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 

แรงมา้ ต าบลวงัยาว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี คนั 1 1,100,000                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        
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ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 6,748,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 5,858,500                 

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 5,858,500                 

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 5,816,000                 

งบลงทนุ 5,816,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,816,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,816,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัสุพรรณบุรี กลา้ 2000000 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัสุพรรณบุรี กลา้ 800000 816,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 2700 1,700,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 42,500                     

งบลงทนุ 42,500                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,500                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 42,500                        

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัสุพรรณบุรี ไร่ 25 42,500                        

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 890,000                   

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 890,000                   

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 890,000                   

งบลงทนุ 890,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 890,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 890,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหวันา อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทะเลบก อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนิคมกระเสยีว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัยาว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองมะค่าโมง อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยขมิ้น อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นสระ อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองขาม อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นโขง้ อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพลบัพลาไชย อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี บ่อ 2 35,600                        
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กรมวชิาการเกษตร 1,320,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 130,000                   

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 130,000                   

ผลติพนัธุส์บัปะรดคุณภาพดี 130,000                   

งบลงทนุ 130,000                   

ครุภณัฑ์ 130,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 130,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เตรียมดนิปลูกออ้ย ต าบลจรเขส้ามพนั อ าเภออู่

ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 130,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,190,000                 

งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 1,190,000                 

วจิยัและพฒันา 1,190,000                 

งบลงทนุ 1,190,000                 

ครุภณัฑ์ 1,190,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,190,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเขม้แสงและค่าดชันีทรงพุ่มพชื ต าบลจรเข ้

สามพนั อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 590,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความชื้นตามล าดบัช ัน้ดนิ ต าบลจรเขส้ามพนั 

อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บ (Hot air oven) ต าบลจรเขส้ามพนั อ าเภออู่ทอง 

จงัหวดัสุพรรณบุรี ตู ้ 1 300,000                      

กรมส่งเสริมการเกษตร 1,977,800                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,977,800                 

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 1,977,800                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 1,977,800                 

งบลงทนุ 1,977,800                 

ครุภณัฑ์ 182,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานเกษตรจงัหวดั

สุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 47,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 135,000                      

รายการระดบัที1่: ตูค้วบคุมอณุหภูม ิ(Incubator) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 240 

ลติร ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารกัขาพชื จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ต าบลพลบัพลาไชย อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ตู ้ 1 135,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,795,800                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,345,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ เลขที่ 3/1 ส านกังานเกษตร

จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 131,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ เลขที่ 3/2 ส านกังานเกษตร

จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 131,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ เลขที่ 3/3 ส านกังานเกษตร

จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 131,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ เลขที่ 3/4  ส านกังานเกษตร

จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 140,800                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ เลขที่ 3/5 ส านกังานเกษตร

จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 137,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ เลขที่ 3/6  ส านกังานเกษตร

จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 131,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ เลขที่ 3/7  ส านกังานเกษตร

จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 131,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ เลขที่ 3/8 ส านกังานเกษตร

จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ เลขที่ 3/9 ส านกังานเกษตร

จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 137,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ เลขที่ 3/10 ส านกังานเกษตร

จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 131,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 450,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ ส านกังานเกษตรอ าเภอเดมิบางนางบวช 

ต าบลเขาพระ อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 450,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 77,400                     

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 15,400                     

โครงการธนาคารสนิคา้เกษตร 15,400                     

สนบัสนุนการด าเนินงานในรูปแบบธนาคารสนิคา้เกษตรในสหกรณ์ 15,400                     

งบอดุหนุน 15,400                     

ครุภณัฑก์ารเกษตร 15,400                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรดอนเจดยี ์จ ากดั ต าบล

ดอนเจดยี ์อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี  ในการจดัหาเครื่องวดั

ความชื้นเมลด็พนัธุ ์ช่วงการวดั 1 - 40% เครื่อง 1 15,400                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 62,000                     

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 62,000                     

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 62,000                     

งบลงทนุ 62,000                     

ครุภณัฑ์ 62,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 62,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลท่า

ระหดั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลท่าระหดั อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 2 18,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 36,800                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 36,800                     

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 36,800                     

จดัทีด่นิ 36,800                     

งบลงทนุ 36,800                     

ครุภณัฑ์ 36,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 36,800                        
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รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัสุพรรณบุรี  ต าบลรัว้ใหญ่ 

อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัสุพรรณบุรี  

ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัสุพรรณบุรี  ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 3,800                         

กระทรวงคมนำคม 986,198,100               

กรมเจา้ทา่ 24,516,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 24,516,000                

โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 24,516,000                

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 24,516,000                

งบลงทนุ 24,516,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,516,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 24,516,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ภายในประเทศที่

 แม่น า้ท่าจนี อ.สองพีน่อ้ง ถงึ อ.บางปลามา้ จ.สุพรรณบุรี เน้ือดนิประมาณ ลบ.ม. 681000 24,516,000                   

กรมการขนส่งทางบก 7,555,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 6,184,700                 

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 6,184,700                 

การด าเนินการดา้นทะเบยีนและภาษรีถ 484,700                   

งบลงทนุ 484,700                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 484,700                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 484,700                      

รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่งจงัหวดั

สุพรรณบุรี ต าบลท่าระหดั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 484,700                      

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 5,700,000                 

งบลงทนุ 5,700,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,700,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,700,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลท่า

ระหดั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 5,700,000                    

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 านกังานขนส่งจงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลท่า

ระหดั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 541,736,500              



25 / 129

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03720000 จงัหวดัสพุรรณบรุี

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 109,787,000              

โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 60,000,000                

ยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 60,000,000                

งบลงทนุ 60,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 324 ตอน หนองขาว - ตลาดเขต 

จ. สุพรรณบุรี แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3422 ตอน ลาดบวัหลวง - สองพี่

นอ้ง จ. สุพรรณบุรี แห่ง 1 30,000,000                   

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 25,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน สาล ี- สุพรรณบุรี จ. กม. 2.1 25,000,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 4,787,000                 

จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่การก่อสรา้งทางหลวง 4,787,000                 

งบลงทนุ 4,787,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,787,000                    

ค่าที่ดนิ 4,787,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืน

ที่ดนิในเขตการก่อสรา้งทางหลวง ส านกังานทางหลวงที่ 12 จ.สุพรรณบุรี สายทาง 5 4,787,000                    

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 20,000,000                

ปรบัปรุงทางหลวงผา่นยา่นชมุชน 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3350 ตอน ท่าชา้ง - สระบวัก า่ จ.

สุพรรณบุรี แห่ง 1 20,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 401,329,500              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 24,190,500                

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 24,190,500                

งบลงทนุ 24,190,500                

ครุภณัฑ์ 2,600,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัความเรียบของผวิทางชนิดรถเขน็ (Walking 

Profiler) จ.สุพรรณบุรี เครื่อง 1 2,600,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,590,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,190,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัปฏบิตัิการและช านาญ

การ (ระดบั 3 - 6)  หมวดทางหลวงด่านชา้ง  แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 หลงั 1 1,190,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารส านกังาน  แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2

 (อู่ทอง) จ.สุพรรณบุรี หลงั 1 18,500,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส านกังานหมวดทางหลวงพนมทวน แขวงทาง

หลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ.สุพรรณบุรี หลงั 1 1,900,000                    

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 292,801,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 292,801,000              

งบลงทนุ 292,801,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 292,801,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 292,801,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 กม. 858 68,018,000                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 กม. 1015 65,730,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3260 ตอน สองพีน่อ้ง - มะขามลม้ 

จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3350 ตอน ท่าชา้ง - สระบวัก า่ ตอน 1

 จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3351 ตอน เกา้หอ้ง - บางแม่หมา้ย 

จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3365 ตอน สามชกุ - หนองอพีงั จ. แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3502 ตอน ดอนไร่ - อ่างเกบ็น า้กระ

เสยีว จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 321 ตอน ดอนแจง - สุพรรณบุรี จ. แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 321 ตอน ทุ่งคอก - วงัขอน ตอน 2 

จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 1,207,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 321 ตอน วงัขอน - ดอนแจง ตอน 2 

จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 1,998,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 322 ตอน อู่ยา - ดอนเจดยี ์ตอน 1 

จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 1,550,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3260 ตอน หนองวลัยเ์ปรียง - สองพี่

นอ้ง จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 1,975,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3350 ตอน ท่าชา้ง - สระบวัก า่ ตอน 2

 จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 5,400,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน สาล ี- สุพรรณบุรี ตอน 1 

จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 357 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง

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

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 357 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง

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

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3038 ตอน ดอนเจดยี ์- ศรีประจนัต ์

จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 12,300,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3602 ตอน หนองกฎุ ี- ดงด า จ. แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 321 ตอน ทุ่งคอก - วงัขอน ตอน 1 

จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน ลาดบวัหลวง - สาล ีจ. แห่ง 1 623,000                      

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน สาล ี- สุพรรณบุรี - ศรี

ประจนัต ์- ปากน า้ จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน สาล ี- สุพรรณบุรี ตอน 2 

จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 3350 

ตอน ท่าชา้ง - สระบวัก า่ จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 23,000,000                   

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 84,338,000                
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อ านวยความปลอดภยัทางถนน 84,338,000                

งบลงทนุ 84,338,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 84,338,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 84,338,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3032 ตอน ท่าศาล - นางบวช จ. 

สุพรรณบุรี แห่ง 1 1,150,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3195 ตอน สุพรรณบุรี - ลาดตาล

 ตอน 2 จ. สุพรรณบุรี แห่ง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3318 ตอน สุพรรณบุรี - มะขาม

ลม้ ตอน 1 จ. สุพรรณบุรี แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 333 ตอน สระกระโจม - บา้นไร่ 

ตอน 1 จ. สุพรรณบุรี แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 333 ตอน สระกระโจม - บา้นไร่ 

ตอน 5 จ. สุพรรณบุรี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3365 ตอน สามชกุ - หนองอพีงั 

ตอน 1 จ. สุพรรณบุรี แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน ศรีประจนัต ์- ปากน า้ 

ตอน 1 จ. สุพรรณบุรี แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน ศรีประจนัต ์- ปากน า้ 

ตอน 4 จ. สุพรรณบุรี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน สาล ี- สุพรรณบุรี ตอน

 2 จ. สุพรรณบุรี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน สุพรรณบุรี - ศรี

ประจนัต ์และสายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน ศรีประจนัต ์- ปากน า้ จ. แห่ง 2 3,006,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน สาล ี- สุพรรณบุร,ี 

สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน สุพรรณบุรี - ศรีประจนัต ์และสายทาง

หลวงหมายเลข 340 ตอน ศรีประจนัต ์- ปากน า้ จ. สุพรรณบุรี แห่ง 3 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3431 ตอน ไผ่ขวาง - เทศบาล

เมอืงสุพรรณบุร,ี สายทางหลวงหมายเลข 3431 ตอน แยกโรงพยาบาล

เจา้พระยายมราช - ถนนวงแหวนรอบเมอืงสุพรรณบุรี และสายทางหลวง

หมายเลข 3531 ตอน แยกสารพดัช่าง - ถนนวงแหวนรอบเมอืงสุพรรณบุรี แห่ง 3 2,360,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3502 ตอน ดอนไร่ - อ่างเกบ็น า้

กระเสยีว จ. สุพรรณบุรี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 357 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง

สุพรรณบุรี ตอน 5 จ. สุพรรณบุรี แห่ง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 357 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง

สุพรรณบุรี ตอน 3 จ. สุพรรณบุรี แห่ง 1 3,350,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3605 ตอน โพธิ์พระยา - วงัยาง 

จ. สุพรรณบุรี แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 321 ตอน วงัขอน - ดอนแจง จ. 

สุพรรณบุรี แห่ง 1 1,778,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 324 ตอน ตลาดเขต - จรเขส้าม

พนั จ. สุพรรณบุรี แห่ง 1 1,075,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3260 ตอน สองพีน่อ้ง - มะขาม

ลม้ จ. สุพรรณบุรี แห่ง 1 1,137,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3260 ตอน หนองวลัยเ์ปรียง - 

สองพีน่อ้ง ตอน 2 จ. สุพรรณบุรี แห่ง 1 2,500,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3260 ตอน หนองวลัยเ์ปรียง - 

สองพีน่อ้ง ตอน 1 จ. สุพรรณบุรี แห่ง 1 1,998,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3318 ตอน มะขามลม้ - ดอนแจง

 และสายทางหลวงหมายเลข 3461 ตอน สวนแตง - ดอนคา จ. สุพรรณบุรี แห่ง 2 1,092,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3440 ตอน ดอนพรหม - ตลาด

เขต จ. สุพรรณบุรี แห่ง 1 1,959,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3461 ตอน สวนแตง - ดอนคา จ.

 สุพรรณบุรี แห่ง 1 1,382,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3468 ตอน จรา้ใหม่ - เลาขวญั จ.

 สุพรรณบุรี แห่ง 1 1,405,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3505 ตอน หางตลาด - ศรีส าราญ

 ตอน 2 จ. สุพรรณบุรี แห่ง 1 986,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3505 ตอน หางตลาด - ศรีส าราญ

 ตอน 1 จ. สุพรรณบุรี แห่ง 1 1,260,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 321 ตอน ดอนแจง - สุพรรณบุรี 

จ. สุพรรณบุรี แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน สาล ี- สุพรรณบุรี จ. แห่ง 1 20,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 30,620,000                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 21,920,000                

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 21,920,000                

งบลงทนุ 21,920,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,920,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 21,920,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3032 ตอน ท่าศาล - นางบวช จ. 

สุพรรณบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3195 ตอน สุพรรณบุรี - ลาดตาล

 จ. สุพรรณบุรี แห่ง 1 1,040,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 321 ตอน ดอนแจง - สุพรรณบุรี 

จ. สุพรรณบุรี แห่ง 1 930,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 322 ตอน อู่ยา - ดอนเจดยี ์ตอน

 1 จ. สุพรรณบุรี แห่ง 3 1,290,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 333 ตอน สระกระโจม - บา้นไร่ 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 333 ตอน สระกระโจม - บา้นไร่ 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3350 ตอน ท่าชา้ง - สระบวัก า่ 

ตอน 1 จ. สุพรรณบุรี แห่ง 3 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3350 ตอน ท่าชา้ง - สระบวัก า่ 

ตอน 2 จ. สุพรรณบุรี แห่ง 2 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3351 ตอน เกา้หอ้ง - บางแม่

หมา้ย จ. สุพรรณบุรี แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3365 ตอน สามชกุ - หนองอพีงั 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3365 ตอน สามชกุ - หนองอพีงั 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน ศรีประจนัต ์- ปากน า้ 

จ. สุพรรณบุรี แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน สาล ี- สุพรรณบุรี จ. แห่ง 1 2,700,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน สาล ี- สุพรรณบุรี และ

สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน สุพรรณบุรี - ศรีประจนัต ์จ. สุพรรณบุรี แห่ง 2 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3460 ตอน สระแกว้ - หนองโดก

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3460 ตอน สระแกว้ - หนองโดก

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3507 ตอน วดัพระศรีรตันมหา

ธาตุ - บา้นกลว้ย จ. สุพรรณบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3593 ตอน ท่าดนิเหนียว - เสาธง

 จ. สุพรรณบุรี แห่ง 2 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 324 ตอน ตลาดเขต - จรเขส้าม

พนั จ. สุพรรณบุรี แห่ง 2 1,460,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 8,700,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 8,700,000                 

งบลงทนุ 8,700,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,700,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 8,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 412,390,200              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 77,474,000                

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 77,474,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 77,474,000                

งบลงทนุ 77,474,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 77,474,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 77,474,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3264 - อ.อู่ทอง อ.ดอนเจดยี ์จ. กม. 2.225 14,811,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.333 - บ.หนองหญา้ไซ อ.ดอนเจดยี ์จ. กม. 2.844 12,425,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.333 - บ.รางพยอม อ.อู่ทอง จ. กม. 2 12,851,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.333 - บ.หนองปลงิ อ.ดอนเจดยี ์จ. กม. 1.95 12,701,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.สพ.3014 - บ.หนองหนิ อ.เดมิบางนาง

บวช จ.สุพรรณบุรี กม. 1.642 7,798,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3350 - บ.หนองกอก อ.เดมิบางนางบวช

 จ.สุพรรณบุรี กม. 0.945 4,913,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3086 บ.กกตาด อ.ด่านชา้ง จ.สุพรรณบุรี กม. 1.559 7,376,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายพลบัพลายไชย - บ.โขง้ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี กม. 1 4,599,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 29,470,000                

โครงการพฒันาและส่งเสริมการเกษตร 29,470,000                

พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางในการเขา้ถงึแหลง่ผลติเพือ่ส่งเสริมและพฒันาดา้น

อตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ 29,470,000                

งบลงทนุ 29,470,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,470,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 29,470,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สพ.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 321

 - บา้นทุ่งเขน็ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี กม. 4 16,840,000                   
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สพ.3062 แยกทางหลวงหมายเลข 324

 - บา้นหวัวงั อ.สองพีน่อ้ง จ.สุพรรณบุรี กม. 3 12,630,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 297,724,200              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 4,032,600                 

พฒันาสะพานขนาดกลาง 3,814,000                 

งบลงทนุ 3,814,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,814,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,814,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองหนองแหน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ม. 32 3,814,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 218,600                   

งบลงทนุ 218,600                   

ครุภณัฑ์ 218,600                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 71,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานทาง

หลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุร)ี ชดุ 1 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 70,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 18 ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 77,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Sand Cone 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุร)ี ชดุ 1 77,000                        

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 271,658,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 271,658,000              

งบลงทนุ 271,658,000              

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

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

ดบัเบิ้ลแค็บ แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี คนั 1 814,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 270,844,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 270,844,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สพ.3046 แยกทางหลวงหมายเลข 333

 - บา้นหนองแจง อ.ดอนเจดยี ์จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง สพ.001 สะพานนางบวช อ.เดมิบางนางบวช จ. แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สพ.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 333

 - บา้นหนองปลงิ อ.ดอนเจดยี ์จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง สพ.002 สะพานวดัเดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช 

จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สพ.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 33 -

 บา้นสุด อ.บางปลามา้ จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 9,700,000                    
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย บริเวณภายในหมวดบ ารุงทางหลวง

ชนบทเดมิบางนางบวช อ.เดมิบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สพ.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 33 -

 บา้นสุด อ.บางปลามา้ จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สพ.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 322

 - บา้นสวนสกั อ.เมอืง จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สพ.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 333

 - บา้นโคกพระ อ.หนองหญา้ไซ จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สพ.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 333

 - บา้นหนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สพ.3034 แยกทางหลวงหมายเลข 321

 - แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี อ.เมอืง จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สพ.3034 แยกทางหลวงหมายเลข 321

 - แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี อ.เมอืง จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สพ.3055 แยกทางหลวงหมายเลข 340

 - โครงการฟารม์เกษตรตวัอยา่งฯ (ปรบัปรุงวงเวยีนบริเวณหนา้โครงการ

ฟารม์ฯ) อ.เดมิบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สพ.3062 แยกทางหลวงหมายเลข 324

 - บา้นหวัวงั อ.สองพีน่อ้ง จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สพ.3087 แยกทางหลวงหมายเลข 322

 - บงึบา้นโพธิ์ อ.เมอืง จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สพ.4061 แยกทางหลวงหมายเลข 

3358 - บา้นบ่อสุพรรณ อ.สองพีน่อ้ง จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สพ.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 

3086 - บา้นกกตาด อ.ด่านชา้ง จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 784,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สพ.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 

3216 - รอบบงึฉวาก อ.เดมิบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สพ.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 321

 - บา้นทุ่งเขน็ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สพ.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บา้น

โคง้บ่อแร่ อ.หนองหญา้ไซ จ.สุพรรณบุรี กม. 3.1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สพ.6098 บา้นหน่อสุวรรณ - บา้นลาดตาล อ.

เมอืง จ.สุพรรณบุรี กม. 2.3 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สพ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3040 - บา้น

โป่งกูป อ.สองพีน่อ้ง จ.สุพรรณบุรี กม. 2.8 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สพ.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 3488 - บา้น

ทุ่งหนองแกว้ อ.หนองหญา้ไซ จ.สุพรรณบุรี กม. 3.1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี กม. 908 36,700,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สพ.4056 แยกทางหลวงหมายเลข 3032 - บา้น

สามโก ้อ.เดมิบางนางบวช, สามชกุ, ศรีประจนัต ์จ.สุพรรณบุรี กม. 2.3 19,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สพ.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นสุด

 อ.บางปลามา้ จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 21,260,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 22,033,600                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 20,486,700                

งบลงทนุ 20,486,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,486,700                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 20,486,700                   
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รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สพ.3025 แยกทาง

หลวงหมายเลข 340 - บา้นลาดตาล อ.ศรีประจนัต ์จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สพ.4086 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3350 - บา้นหนองกอก อ.เดมิบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สพ.3014 แยกทาง

หลวงหมายเลข 333 - บา้นสระบวัก า่ อ.ด่านชา้ง จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สพ.3032 แยกทาง

หลวงหมายเลข 333 - บา้นโคง้บ่อแร่ อ.หนองหญา้ไซ จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สพ.3050 แยกทาง

หลวงหมายเลข 340 - บา้นบ่อม่วง อ.เดมิบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สพ.3055 แยกทาง

หลวงหมายเลข 340 - โครงการฟารม์เกษตรตวัอยา่งตามพระราชด าริ อ.

สามชกุ จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สพ.5037 แยกทาง

หลวงชนบท สพ.3015 - บา้นวงัหนิ อ.หนองหญา้ไซ จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สพ.4016 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3086 - บา้นกกตาด อ.ด่านชา้ง จ.สุพรรณบุรี แห่ง 2 992,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สพ.4031 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3480 - บา้นพบุอน อ.ด่านชา้ง จ.สุพรรณบุรี แห่ง 2 992,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สพ.3003 แยกทาง

หลวงหมายเลข 322 - บา้นเตาอฐิ อ.เมอืง จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 1,740,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สพ.3007 แยกทาง

หลวงหมายเลข 322 - บา้นหนองแต ้อ.เมอืง จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 1,740,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สพ.3010 แยกทาง

หลวงหมายเลข 333 - บา้นโคกพระ อ.หนองหญา้ไซ จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 1,740,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สพ.3032 แยกทาง

หลวงหมายเลข 333 - บา้นโคง้บ่อแร่ อ.หนองหญา้ไซ จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 1,740,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สพ.4002 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3086 - บา้นวงัคนั อ.ด่านชา้ง จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 1,740,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สพ.4059 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3264 - อ าเภออู่ทอง อ.ดอนเจดยี ์จ.สุพรรณบุรี แห่ง 2 1,996,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 4,606,700                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,546,900                 

งบลงทนุ 1,546,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,546,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,546,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุร)ี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 7,722,000                 

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 7,722,000                 

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 7,722,000                 

งบลงทนุ 7,722,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,722,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 7,722,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สพ.

002 สะพานวดัเดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 594,000                      
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รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สพ.

3005 แยกทางหลวงหมายเลข 322 - บา้นบงึ อ.เมอืง จ.สุพรรณบุรี แห่ง 3 1,782,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สพ.

3020 แยกทางหลวงหมายเลข 321 - บา้นใหม่นพรตัน ์อ.สองพีน่อ้ง จ. แห่ง 3 1,782,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สพ.

3026 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - อ าเภอด่านชา้ง อ.ด่านชา้ง จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 594,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สพ.

3039 แยกทางหลวงหมายเลข 340 - บา้นไผ่กองดนิ อ.บางปลามา้ จ. แห่ง 1 594,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สพ.

4016 แยกทางหลวงหมายเลข 3086 - บา้นกกตาด อ.ด่านชา้ง จ.สุพรรณบุรี แห่ง 3 1,782,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สพ.

4031 แยกทางหลวงหมายเลข 3480 - บา้นพบุอน อ.ด่านชา้ง จ.สุพรรณบุรี แห่ง 1 594,000                      

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 109,412,200               

กรมทรพัยากรน า้ 22,389,100                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 22,389,100                

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 22,389,100                

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 22,389,100                

งบลงทนุ 22,389,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,389,100                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,993,400                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบกระจายน า้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ บา้น

ท่าทราย หมู่ที่ 8  ต าบลดอนปรู  อ าเภอศรีประจนัต ์ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 1,995,300                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบกระจายน า้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ บา้น

หนองออ้ หมู่ที่ 7  ต าบลวงัน า้ซบั  อ าเภอศรีประจนัต ์ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 1,998,100                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 18,395,700                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูทางน า้บงึบา้นโพธิ์  หมู่ที่ 2,3  ต าบลบา้นโพธิ์

  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 8,900,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหลง่น า้สระหนองชนั  บา้นหนองวลัยเ์ปรียง

 หมู่ที่ 3  ต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 2,603,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหลง่น า้สระเกบ็น า้สาธารณะ  บา้นโคกหมอ้

 หมู่ที่ 9  ต าบลหนองสาหร่าย  อ าเภอดอนเจดยี ์ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 3,932,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหลง่น า้สระเกบ็น า้หนองสองตอน  บา้น

ดอนยอ หมู่ที่ 5  ต าบลวงัน า้เยน็  อ าเภอบางปลามา้  จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 2,959,400                    

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 80,580,400                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 35,000,000                

โครงการจดัซื้อเครื่องจกัรขดุเจาะบอ่น า้ขนาดใหญ่ระดบัตื้นพรอ้มอปุกรณ์ 35,000,000                

จดัซื้อครุภณัฑส์ ารวจ 35,000,000                

งบลงทนุ 35,000,000                

ครุภณัฑ์ 35,000,000                   

ครุภณัฑส์ ารวจ 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องจกัรขดุเจาะบ่อน า้ขนาดใหญ่ระดบัตื้นพรอ้ม

อปุกรณ์ ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 35,000,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 39,075,400                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 10,575,000                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 5,660,000                 

งบลงทนุ 5,660,000                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,660,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 5,660,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนวดัป่าพระเจา้ หมู่ที่ 5 

ต าบลปลายนา อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนวดัโภคาราม หมู่ที่ 2 

ต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนบา้นหวัวงั หมู่ที่ 10 

ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนวดัวรจนัทร ์หมู่ที่ 3 

ต าบลโพธิ์พระยา อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 4,915,000                 

งบลงทนุ 4,915,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,915,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 4,915,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นโคกหมอ้ หมู่ที่ 9 

ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นลาด หมู่ที่ 4 ต าบล

บ่อกรุ อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนวดัหว้ยสุวรรณวนาราม 

หมู่ที่ 3 ต าบลดอนปรู อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนวดัสาล ีหมู่ที่ 2 ต าบล

สาล ีอ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนวดัป่าสะแก หมู่ที่ 2 

ต าบลป่าสะแก อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 983,000                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 25,140,400                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 4,673,200                 

งบลงทนุ 4,673,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,673,200                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 4,673,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองฝ้าย  หมู่ที่ 8 

ต าบลดอนเจดยี ์อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นดอนมะเกลอื  หมู่ที่ 1 

ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองบวั  หมู่ที่ 7 

ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 333,800                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองหนิ  หมู่ที่ 7 

ต าบลบา้นสระ อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโพธิ์สุวรรณ  หมู่ที่ 9 

ต าบลบา้นสระ อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองไผ่  หมู่ที่ 1 

ต าบลหนองผกันาก อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองสงัขท์อง  หมู่ที่ 6 

ต าบลหนองผกันาก อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองเต่าทอง  หมู่ที่ 1 

ต าบลหนองราชวตัร อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองไมแ้ดง  หมู่ที่ 4 

ต าบลหนองราชวตัร อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นมาบพะยอม  หมู่ที่ 5 

ต าบลหนองราชวตัร อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นทบัมะเขอื  หมู่ที่ 6 

ต าบลหนองราชวตัร อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองกระทุ่ม  หมู่ที่ 7 

ต าบลหนองราชวตัร อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองปลา้ว  หมู่ที่ 8 

ต าบลหนองราชวตัร อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหว้ยมา้ลอย  หมู่ที่ 4 

ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบเทอรไ์บน์ 5,364,800                 

งบลงทนุ 5,364,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,364,800                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 5,364,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นดอนมะเกลอื  หมู่ที่ 1 

ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นหว้ยมา้ลอย กลุม่ 1 หมู่ที่ 4

 ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นดอนเกา้  หมู่ที่ 2 ต าบลบ่อ

กรุ อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 335,300                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นดงโมกข ์กลุม่ 1 หมู่ที่ 8 

ต าบลบา้นสระ อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นดงโมกข ์กลุม่ 2 หมู่ที่ 8 

ต าบลบา้นสระ อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นดอนยาว กลุม่ 1 หมู่ที่ 3 

ต าบลหนองผกันาก อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นหนองสงัขท์อง  หมู่ที่ 6 

ต าบลหนองผกันาก อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นสระกลอย กลุม่ 1 หมู่ที่ 7 

ต าบลทพัหลวง อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นสระกลอย กลุม่ 2 หมู่ที่ 7 

ต าบลทพัหลวง อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นหนองเต่าทอง  หมู่ที่ 1 

ต าบลหนองราชวตัร อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นหนองไมแ้ดง  หมู่ที่ 4 

ต าบลหนองราชวตัร อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นทบัมะเขอื  หมู่ที่ 6 ต าบล

หนองราชวตัร อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นหนองกระทุ่ม  หมู่ที่ 7 

ต าบลหนองราชวตัร อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นดอนยาว กลุม่ 2 หมู่ที่ 3 

ต าบลหนองผกันาก อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นหว้ยมา้ลอย กลุม่ 2 หมู่ที่ 4

 ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นหนองไผ่  หมู่ที่ 1 ต าบล

หนองผกันาก อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 335,300                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 15,102,400                

งบลงทนุ 15,102,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,102,400                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 15,102,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหว้ยมา้ลอย  หมู่ที่ 4 ต าบลหนอง

สาหร่าย อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 1,887,800                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองไมแ้ดง  หมู่ที่ 4 ต าบลหนอง

ราชวตัร อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นดงโมกข ์ หมู่ที่ 8 ต าบลบา้นสระ 

อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นสระกลอย  หมู่ที่ 7 ต าบลทพัหลวง

 อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองแสลบ  หมู่ที่ 7 ต าบลดอน

เจดยี ์อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นดอนยาว  หมู่ที่ 3 ต าบลหนองผกั

นาก อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองแจง  หมู่ที่ 4 ต าบลไร่รถ 

อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นดอนมะเกลอื  หมู่ที่ 1 ต าบลหนอง

สาหร่าย อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 3,360,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 3,360,000                 

งบลงทนุ 3,360,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,360,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,360,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหวัเขา  หมู่ที่ 8 ต าบลหวัเขา อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นไผ่เดี่ยว หมู่ที่ 9 ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นสระกระโจม  หมู่ที่ 3 ต าบลสระกระโจม อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นไผ่แอก หมู่ที่ 6 ต าบลเจดยี ์อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นวดัเกาะ หมู่ที่ 5 ต าบลวงัหวา้ อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นมดแดง หมู่ที่ 2 ต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นวงัจกิ หมู่ที่ 13 ต าบลวงัลกึ อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองบอน หมู่ที่ 7 ต าบลจรเขส้ามพนั อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองผกันาก  หมู่ที่ 5 ต าบลหนองผกันาก อ าเภอสามชกุ จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหว้ยหวาย หมู่ที่ 2 ต าบลโคกชา้ง  อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองบอน หมู่ที่ 5 ต าบลโคกชา้ง  อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองกรด หมู่ที่ 6 ต าบลโคกชา้ง  อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นใหม่คนัคลอง หมู่ที่ 7 ต าบลโคกชา้ง  อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น  

บา้นบางใหญ่เหนือ หมู่ที่ 7 ต าบลตะค่า อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 240,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 6,505,000                 

ทรพัยากรน า้บาดาลในพื้นทีเ่ป้าหมายไดร้บัการบริหารจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพ 6,505,000                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้บาดาล 6,505,000                 

งบลงทนุ 6,505,000                 

ครุภณัฑ์ 3,144,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,777,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี คนั 1 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตต์รวจการณ์   ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 

2,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์เครื่องยนต์

ดเีซล แบบขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี คนั 1 1,489,000                    

ครุภณัฑส์ ารวจ 367,000                      

รายการระดบัที1่: คอ้นธรณีวทิยา ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี 

จงัหวดัสุพรรณบุรี อนั 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: เขม็ทศิทางธรณีวทิยา ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี อนั 3 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัคุณสมบตัิทางกายภาพและเคมขีองน า้บาดาล 

(pH Meter,Conductivity Meter,Disolve Oxygen 

Meter,Temperature Meter) ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระดบัน า้แบบสายไฟ ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอ

เมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 2 90,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,361,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 2,160,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งถนนส านกัทรพัยากรน า้บาดาล เขต 2 ต าบล

โคกโคเฒ่า อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 2,160,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,201,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งร ัว้ส านกัทรพัยากรน า้บาดาล เขต 2 ต าบลโคก

โคเฒ่า อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 1,201,000                    

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 4,087,900                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 9,500                      

องคค์วามรูด้า้นการอนุรกัษป่์าไมแ้ละสตัวป่์า 9,500                      

งานพฤกษศาสตรป่์าไม ้ 9,500                      

งบลงทนุ 9,500                      

ครุภณัฑ์ 9,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 9,500                         

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 2,952,700                 

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 2,232,700                 
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ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 2,181,300                 

งบลงทนุ 2,181,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,181,300                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,181,300                    

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

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัสุพรรณบุรี กโิลเมตร 45 231,300                      

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 51,400                     

งบลงทนุ 51,400                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 51,400                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 51,400                        

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัสุพรรณบุรี กโิลเมตร 10 51,400                        

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 720,000                   

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 720,000                   

งบลงทนุ 720,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 720,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 720,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพระราชกฤษฎกีาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์บน

แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัสุพรรณบุรี ระวาง 60 360,000                      

รายการระดบัที1่: ส ารวจโครงขา่ยหมดุหลกัฐานแผนที่ จงัหวดัสุพรรณบุรี กโิลเมตร 120 360,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,125,700                 

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 1,125,700                 

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 709,300                   

งบลงทนุ 709,300                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 709,300                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 709,300                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัสุพรรณบุรี กโิลเมตร 138 709,300                      

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 416,400                   

งบลงทนุ 416,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 416,400                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 416,400                      

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั

สุพรรณบุรี กลา้ 20000 58,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัสุพรรณบุรี ไร่ 212 216,300                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัสุพรรณบุรี ไร่ 290 142,100                      

กรมป่าไม ้ 2,354,800                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 740,000                   

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 740,000                   

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 740,000                   

งบรายจ่ายอื่น 740,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดั หมู่บา้น 20 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัสุพรรณบุรี หมู่บา้น 25 500,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,614,800                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 1,614,800                 
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ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 1,614,800                 

งบลงทนุ 1,614,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,614,800                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,614,800                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัสุพรรณบุรี กโิลเมตร 6 30,800                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัสุพรรณบุรี ไร่ 901 441,500                      

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัสุพรรณบุรี กลา้ 37000 281,200                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัสุพรรณบุรี กลา้ 297000 861,300                      

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 880,400                   

กรมอตุนิุยมวทิยา 32,400                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 32,400                     

ขา่วพยากรณ์อากาศ รายงานแผน่ดนิไหว  และประกาศเตอืนภยัธรรมชาติ 32,400                     

ท าการตรวจอากาศและตรวจวดัสารประกอบอตุนิุยมวทิยาและแผน่ดนิไหว 32,400                     

งบลงทนุ 32,400                     

ครุภณัฑ์ 32,400                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ที่สถานีอตุุนิยมวทิยา

สุพรรณบุร(ีกลุม่งานอากาศเกษตรอู่ทอง)  ต าบลจรเขส้ามพนั อ าเภออู่ทอง เครื่อง 1 32,400                        

ส านกังานสถติแิหง่ชาติ 848,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 848,000                   

ขอ้มลูสถติิ 848,000                   

จดัท าขอ้มลูสถติดิว้ยวธิสี  ารวจ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสถติิจงัหวดัสุพรรณบุรี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี คนั 1 848,000                      

กระทรวงมหำดไทย 931,548,000               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 34,044,400                

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 238,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 238,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 238,000                   

งบรายจ่ายอื่น 238,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 238,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 32,966,400                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 32,966,400                

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 28,466,400                

งบลงทนุ 28,466,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,466,400                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 18,617,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดั

สุพรรณบุรี ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 18,617,400                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,849,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลสนาม

ชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 9,849,000                    

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 4,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,500,000                 

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 8,542,200                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 8,542,200                 

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 8,542,200                 

การบริหารงานอ าเภอ 8,542,200                 

งบลงทนุ 8,542,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,542,200                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 369,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 84,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานจอดรถที่วา่การอ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดั แห่ง 1 284,900                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,217,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดั แห่ง 1 660,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 1,155,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุที่วา่การอ าเภอบางปลามา้ จงัหวดั แห่ง 1 1,412,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การและหอประชมุอ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 1,568,500                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดั แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดั แห่ง 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอสามชกุ จงัหวดั แห่ง 1 495,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,954,600                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดั แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 488,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 703,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อระบายน า้ที่วา่การอ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดั แห่ง 1 265,600                      

กรมทีด่นิ 553,300                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 553,300                   

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 553,300                   

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 553,300                   

งบลงทนุ 553,300                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 553,300                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 553,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลสองพี่

นอ้ง อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 553,300                      

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 13,442,300                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแหง่ชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ 6,500,000                 

โครงการจดัหาครุภณัฑเ์พือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 6,500,000                 

จดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์อปุกรณ์ เครื่องใชส้  าหรบัการประสานใหค้วามช่วยเหลอืและ

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง ฟ้ืนฟู บูรณะโครงสรา้งพื้นฐาน 6,500,000                 

งบลงทนุ 6,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,500,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดเครื่องจกัรกลขนาดใหญ่ ศูนยป้์องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั เขต 2 สุพรรณบุรี  ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี

 จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 6,500,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 356,300                   

มาตรการการป้องกนั และเตอืนภยัจากสาธารณภยั 356,300                   

เตรียมความพรอ้มในการป้องกนัสาธารณภยัทีใ่ชโ้ครงสรา้งและไมใ่ชโ้ครงสรา้ง 356,300                   

งบลงทนุ 356,300                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 356,300                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 356,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารปฏบิตัิการและสาธารณูปโภค  

 ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 356,300                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 6,586,000                 

โครงการบริหารจดัการน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 6,586,000                 

การบริหารจดัการทรพัยากรน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 6,586,000                 

งบลงทนุ 6,586,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,586,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 6,586,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองล าคลพีรอ้มลงหนิคลกุบดอดัแน่น หมู่ที่ 1,5

 ต าบลทุ่งคล ีอ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี (ปริมาณดนิขดุไม่

นอ้ยกวา่ 155,500 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 6,586,000                    
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กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 383,474,600              

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 102,277,400              

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 84,277,400                

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 84,277,400                

งบลงทนุ 84,277,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 84,277,400                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 27,005,800                   

รายการระดบัที1่: โครงการซอ่มแซมและปรบัปรุงคนัป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่

ชมุชนเมอืงสุพรรณบุรี อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 15,405,800                   

รายการระดบัที1่: โครงการซอ่มแซมและปรบัปรุงคนัป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่

ชมุชนโคกคราม อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการซอ่มแซมและปรบัปรุงคนัป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่

ชมุชนเมอืงสุพรรณบุรี อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี (ระยะที่ 2) แห่ง 1 4,600,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 57,271,600                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เฉพาะบงึล  าควง ต าบลวงัน า้ซบั 

อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ระยะที่ 2 แห่ง 1 39,400,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เฉพาะบงึล  าควง ต าบลวงัน า้ซบั 

อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ระยะที่ 3 แห่ง 1 17,871,600                   

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 18,000,000                

วางและจดัท าผงัเมอืง 18,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 18,000,000                

รายการระดบัที1่: การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมจงัหวดัสุพรรณบุรี ผงั 1 18,000,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 281,197,200              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 276,197,200              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 276,197,200              

งบลงทนุ 276,197,200              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 276,197,200                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 276,197,200                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองเจา้เจด็-บางยีห่น อบต.ไผ่กอง

ดนิ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ความยาว 440 เมตร แห่ง 1 21,949,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ท่าจนี บริเวณวดัสามชกุถงึ

โรงเรียนวดัสามชกุ หมู่ที่ 1 ต าบลสามชกุ อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 13,867,500                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ท่าจนี บริเวณ หมู่ที่ 1 และ หมู่

ที่ 2 ต าบลวงัน า้ซบั อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ความยาว 996 แห่ง 1 35,351,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ท่าจนี บริเวณตัง้แต่วดัยางถงึ

วดัพยคัฆาราม (ระยะที่ 2) เขตเทศบาลต าบลศรีประจนัต ์อ าเภอศรีประจนัต์

 จงัหวดัสุพรรณบุรี ความยาว 778 เมตร แห่ง 1 26,750,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ท่าจนี บริเวณวดัสวนหงส ์

(ระยะที่ 6) ต าบลบางปลามา้ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ความยาว แห่ง 1 20,024,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ท่าจนี บริเวณวดัรอเจริญ 

(ระยะที่ 2) ต าบลบางปลามา้ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ความยาว แห่ง 1 11,838,400                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ท่าจนี บริเวณ หมู่ที่ 1 ต าบลวงั

น า้ซบั อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ความยาว 805 เมตร แห่ง 1 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ท่าจนี บริเวณวดัโลกาทพิยาราม

 ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ความยาว 230 เมตร แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ท่าจนี บริเวณวดับางซอ ต าบล

บางตะเคียน อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ความยาว 540 เมตร แห่ง 1 14,000,000                   
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รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ท่าจนี หมู่ที่ 3 ต าบลวงัน า้ซบั 

อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ความยาว 781 เมตร แห่ง 1 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ท่าจนี บริเวณหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 

2 ต าบลวงัน า้ซบั อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ความยาว 800 เมตร แห่ง 1 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ท่าจนี บริเวณเทศบาลต าบลศรี

ประจนัต ์อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ความยาว 400 เมตร แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ท่าจนี บริเวณวดัส าเภาทอง 

ต าบลบางตะเคียน อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ความยาว 400 เมตร แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ท่าจนี หนา้วดัเดมิบาง (คงคา

ราม) ต าบลเดมิบาง อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี ความยาว แห่ง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ท่าจนี บริเวณวดัท่าเจริญ หมู่ที่ 

3 ต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ความยาว 400 เมตร แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ท่าจนี บริเวณวดัโบสถด์อน

ล าแพน หมู่ที่ 12 ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ท่าจนี บริเวณวดับา้นโพธิ์ หมู่ที่ 

3 ต าบลบา้นกุ่ม อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ความยาว 450 เมตร แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ท่าคอย บริเวณวดัท่ากุ่ม ต าบล

หนองสาหร่าย อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ความยาว 350 เมตร แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมล  าน า้ท่ามะนาว หนา้วดัวงัจกิ ต าบลวงั

ลกึ อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี ความยาว 500 เมตร แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ท่าคอย บริเวณวดัคลองชะโด 

ต าบลวงัหวา้ อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ความยาว 210 เมตร แห่ง 1 4,200,000                    

โครงการป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 5,000,000                 

ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 5,000,000                 

งบลงทนุ 5,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนเทศบาลต าบล

บา้นแหลม อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 5,000,000                    

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 491,491,200              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 883,000                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 883,000                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 883,000                   

งบลงทนุ 883,000                   

ครุภณัฑ์ 883,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 221,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 10 221,000                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั ตู ้ 10 43,000                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั ตู ้ 10 55,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

สุพรรณบุรี ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ตวั 20 34,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 10 29,000                        
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รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั ชดุ 20 60,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 662,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 10 662,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั เครื่อง 10 220,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสุพรรณบุรี

 ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 10 90,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลสนามชยั ชดุ 20 76,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืง เครื่อง 20 116,000                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 489,889,200              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 10,792,000                

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 10,792,000                

งบอดุหนุน 10,792,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,792,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 10,792,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 26 เมตร ยาว 46 

เมตร  บา้นหลกัเมตร หมู่ที่ 9 ต าบลสระแกว้ เทศบาลต าบลท่าเสด็จ 

อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 2,981,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 24 เมตร 

ยาว 40 เมตร บา้นทุ่งคอก หมู่ที่ 11 ต าบลทุ่งคอก เทศบาลต าบลทุ่งคอก

 อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 2,999,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 45 เมตร 

บา้นบางพลบั หมู่ที่ 2 ต าบลบางพลบั องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางพลบั 

อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 1,068,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

2,268 ตารางเมตร บา้นหนองปอ หมู่ที่ 3 ต าบลหนองกระทุ่ม เทศบาล

ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 47 เมตร 

ยาว 50 เมตร บา้นหนองเปลา้ หมู่ที่ 8 ต าบลหนองราชวตัร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองราชวตัร อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 2,044,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 33,258,100                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 1,525,000                 

งบอดุหนุน 1,525,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,525,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 1,525,000                    
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รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยชดัสเีสยีดใหญ่ ปริมาตรดนิขดุ

พรอ้มบดอดัไม่นอ้ยกวา่ 42,000 ลูกบาศกเ์มตร หมู่ที่ 13 ต าบลด่านชา้ง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านชา้ง อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 1,525,000                    

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 31,733,100                

งบอดุหนุน 31,733,100                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,733,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 31,733,100                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 3 บา้นทุ่งนาตาป่ิน ต าบลด่านชา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านชา้ง

 อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 1,085,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 6 บา้นหนองผอื ต าบลด่านชา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านชา้ง 

อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 1,085,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 5 บา้นดอนอโุลก ต าบลเขาดนิ เทศบาลต าบลเขาดนิ อ าเภอเดมิบาง

นางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 2,788,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 9 บา้นรางแจง ต าบลเขาดนิ เทศบาลต าบลเขาดนิ อ าเภอเดมิบาง

นางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 2,788,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บา้นบางใหญ่ใต ้ต าบลตะค่า  เทศบาลต าบลตะค่า 

อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 657,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 6 บา้นบ่อยายโดก ต าบลกฤษณา องคก์ารบริหารส่วนต าบลกฤษณา

 อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 2,335,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 7 บา้นกฤษณา ต าบลกฤษณา องคก์ารบริหารส่วนต าบลกฤษณา 

อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 1,563,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 6 บา้นดอนมะเกลอื ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบางปลามา้ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ ในเขต

เทศบาลเมอืงสองพีน่อ้ง ชมุชนเทศบาลเมอืงสองพีน่อ้ง ต าบลสองพีน่อ้ง  

เทศบาลเมอืงสองพีน่อ้ง อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 9,139,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

หมู่ที่ 9 บา้นลาดปลากราย ต าบลบางตาเถร  องคก์ารบริหารส่วนต าบล

บางตาเถร อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 985,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 2 บา้นบางพลบั ต าบลบางพลบั องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางพลบั 

อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 2,790,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บา้นดงนุ่น ต าบลกระเสยีว องคก์ารบริหารส่วนต าบล

กระเสยีว อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 1,692,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 9 บา้นโคง้บ่อแร่ ต าบลทพัหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทพัหลวง อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดั แห่ง 1 1,956,100                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 3,039,300                 
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การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 3,039,300                 

งบอดุหนุน 3,039,300                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,039,300                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 3,039,300                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดอน

เจดยี ์เทศบาลต าบลดอนเจดยี ์อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองแจง องคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่รถ อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลสระกระโจม เทศบาลต าบลสระกระโจม อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

สลดัได องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระกระโจม อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสระ

ด่าน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลดอนเจดยี ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนเจดยี ์อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็พนุ า้รอ้น

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านชา้ง อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นวงั

หน่อไม ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมกระเสยีว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วงัยาว 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัยาว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นรงั

งาม (ดงรงั) องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัคนั อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองอโุลก องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองมะค่าโมง อ าเภอด่านชา้ง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองยาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยขมิ้น อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วงัไผ่ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลองคพ์ระ อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลด่านชา้ง เทศบาลต าบลด่านชา้ง อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เดมิบาง 

เทศบาลต าบลเดมิบาง อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บ่อกรุ 

เทศบาลต าบลบ่อกรุ อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

ปากน า้ เทศบาลต าบลปากน า้ อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดง

ตาล-ดอนแค องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าสะแก อ าเภอเดมิบางนางบวช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองบ่อ

 เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็น า้พ ุ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัเขา อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลหวั

นา องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวันา อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นยาง

นอน องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางนอน อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นางบวช 

เทศบาลต าบลนางบวช อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเขาดนิ เทศบาลต าบลเขาดนิ อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเขาพระ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาพระ อ าเภอเดมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดรุณรกัษ์

 เทศบาลต าบลตน้คราม อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กฤษณา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกฤษณา อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เจา้ขาว 

เทศบาลต าบลตะค่า อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นจรเข ้

ใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลจรเขใ้หญ่ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

หมี ่เทศบาลต าบลบางปลามา้ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลไผ่กองดนิ เทศบาลต าบลไผ่กองดนิ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มะขาม

ลม้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะขามลม้ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วงัน า้เยน็

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัน า้เยน็ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไผ่เดี่ยว 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสาล ี

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสาล ีอ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลโคกคราม เทศบาลต าบลโคกคราม อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดอนกุ่ม

ทพิย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนก ายาน อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ลาดตาล

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนมะสงัข ์อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

เมอืงสุพรรณบุรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลิง่ชนั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัม

เหยงคณ์ เทศบาลต าบลท่าระหดั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สุวรรณ

ประภสัสร เทศบาลต าบลบางกุง้ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

บา้นโพธิ์ เทศบาลต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ราง

กระทุ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหวั

เวยีง องคก์ารบริหารส่วนต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดอน

สนวน องคก์ารบริหารส่วนต าบลศาลาขาว อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสนามชยั องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนามชยั อ าเภอ

เมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองขาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนามคล ีอ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลโพธิ์พระยา เทศบาลต าบลโพธิ์พระยา อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดัวงักุ่ม เทศบาลต าบลหว้ยวงัทอง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลสวนแตง เทศบาลต าบลสวนแตง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สงัฆจาย

เถร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสวนแตง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ศูนย์

บา้นท่าเสด็จ เทศบาลต าบลท่าเสด็จ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทบัตี

เหลก็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทบัตีเหลก็ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัไทรย ์

เทศบาลเมอืงสุพรรณบุรี อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สปัรส

เทศ เทศบาลต าบลวงัยาง อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อนุบาล

ศรีประจนัต ์เทศบาลต าบลศรีประจนัต ์อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัม่วง

เจริญผล องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีประจนัต ์อ าเภอศรีประจนัต ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับ่อ

สุพรรณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัทุ่งเขน็

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลดอนมะนาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนมะนาว 

อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองบ่อ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองโพธิ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีส าราญ อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลทุ่ง

คอก เทศบาลต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับาง

สาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางตะเคียน อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหวัโพธิ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัโพธิ์ อ  าเภอสองพี่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดอน

กลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเนินพระปรางค ์อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดัทองประดษิฐ ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเลน อ าเภอสองพีน่อ้ง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บางพลบั

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางพลบั อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงสองพีน่อ้ง เทศบาลเมอืงสองพีน่อ้ง อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดัไผ่โรงววั องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพีน่อ้ง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับาง

ขวาก เทศบาลต าบลสามชกุ อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

บวัทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระเสยีว อ าเภอสามชกุ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสระ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นสระ อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองแขม องคก์ารบริหารส่วนต าบลยา่นยาว อ าเภอสามชกุ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทุ่งแฝก 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัลกึ อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

สะเดา องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองสะเดา อ าเภอสามชกุ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แจงงาม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองกระถนิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทพัหลวง อ าเภอหนองหญา้ไซ ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองขาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขาม อ าเภอ

หนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สามคัคี

ธรรม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองโพธิ์ อ  าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดอน

ส าโรง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหญา้ไซ อ าเภอหนองหญา้ไซ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

หญา้ไซ เทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นจรเข ้

สามพนั เทศบาลต าบลจรเขส้ามพนั อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัยางยี่

แส เทศบาลต าบลกระจนั อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดอน

มะเกลอื องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนมะเกลอื อ าเภออู่ทอง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดอน

 เทศบาลต าบลบา้นดอน อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัใหม่

สทิธาวาส องคก์ารบริหารส่วนต าบลยุง้ทะลาย อ าเภออู่ทอง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองโอ่ง หมู่ 10 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองโอ่ง 

อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาลาว 

เทศบาลต าบลทา้วอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสระ

กร่าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

พลบัพลาไชย องคก์ารบริหารส่วนต าบลพลบัพลาไชย อ าเภออู่ทอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สระยาย

โสม เทศบาลต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสระ

พงัลาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระพงัลาน อ าเภออู่ทอง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบา้นโขง้ เทศบาลต าบลบา้นโขง้ อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขนุพดั

เพง็ เทศบาลต าบลขนุพดัเพง็ อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลทุ่งคล ีเทศบาลต าบลทุ่งคล ีอ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาล 2 อ านวย

วทิย ์เทศบาลเมอืงสองพีน่อ้ง อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลสามชกุ เทศบาลต าบลสามชกุ อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลหนองหญา้ไซ เทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ อ าเภอหนองหญา้ไซ ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 9,600,000                 

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 9,600,000                 

งบอดุหนุน 9,600,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 9,600,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 9,600,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 9,600,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพีน่อ้ง 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 าบลเขาดนิ อ าเภอเดมิบางนาง 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 าบลบา้นดอน อ าเภออู่ทอง 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 าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 433,199,800              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 410,956,300              

งบอดุหนุน 410,956,300              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 410,956,300                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 410,956,300                 
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รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางชนิดแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สพ.ถ.69-001 สายบา้นหนองปลากระดี่ - บา้นทบั

กระดาษ หมู่ที่ 2 บา้นหนองปลากระดี่ ต าบลนิคมกระเสยีว กวา้ง 8 เมตร

 ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมกระเสยีว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 8,957,300                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตโดยลาดยางแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สพ.ถ.68-002 สายบา้นกระเสยีว หมู่ที่ 9

 บา้นคนัคลองกระเสยีว ต าบลนางบวช กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,850 เมตร 

หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนางบวช อ าเภอเดมิบางนาง สาย 1 5,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีต

เสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สพ.ถ.68-001 สายเกาะคู หมู่ทื่ 8 บา้น

ท่ามะนาว ต าบลนางบวช กวา้ง 4 เมตร ยาว 730 เมตร หนา 0.15 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนางบวช อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดั สาย 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สพ.ถ. 85-001 สายบา้นโพธิ์ทอง ซอย 2 หมู่ที่ 7 

ต าบลไผ่กองดนิ กวา้ง 3 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,820 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลไผ่กองดนิ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 2,749,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สพ.ถ.54-003 สายบา้นหนองแปดค า่ - บา้นดอนกุ่ม 

หมู่ที่ 4 ต าบลดอนตาล กวา้ง 7 เมตร ยาว 2,090 เมตร หนา 0.05 เมตร 

ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนตาล อ าเภอ สาย 1 6,144,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สพ.ถ.54-002 สายบา้นดอนหญา้แพรก - บา้นหนอง

แปดค า่ หมู่ที่ 3 - 5 ต าบลดอนตาล กวา้ง 7 เมตร ยาว 990 เมตร หนา 

0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอน

ตาล อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 3,032,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนโดยปูผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สพ.ถ.87-001 สายสะพานพระเสด็จ - คลอง 1 

ซา้ย 1 ขวา (ฝัง่ขวา) หมู่ที่ 4 บา้นพระเสด็จ ต าบลพหิารแดง กวา้ง 4 

เมตร ยาว 1,047 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลพหิาร

แดง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 1,226,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สพ.ถ.106-05 สายบา้นสมอลม - วดัจ าปี หมู่ที่ 2 

ต าบลสนามคล ีกวา้ง 6 เมตร ยาว 2,715 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนามคล ีอ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั สาย 1 6,560,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางโดยปูยางแอสฟลัทต์ิ

กคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สพ.ถ.110-03 สายทางบา้นสงัฆจายเถร

 หมู่ที่ 8 บา้นท่าชา้ง ต าบลสวนแตง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 12,810 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสวนแตง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั สาย 1 4,235,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สพ.3020-1 สายตาลขี้พ ุ- บา้นดอนมะสงัข ์หมู่ที่ 

3,9 ต าบลวงัยาง กวา้ง 8 เมตร ยาว 4,555 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่

ทางกวา้งขา้งละ 1 เมตร เทศบาลต าบลวงัยาง อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดั สาย 1 8,545,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สพ.4112-2 สายบา้นหนองไร่น า้ - บา้นบรรไดทอง

 หมู่ที่ 2,4,7 ต าบลวงัยาง กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 

เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร เทศบาลต าบลวงัยาง อ าเภอศรี สาย 1 2,850,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สพ.ถ.58-023 สายชมุชนศรีเฉลมิเขตรวมใจพฒันา หมู่ที่ 6 บา้นศรีเฉิม

เขต ต าบลดอนมะนาว กวา้ง 6 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 0.15 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนมะนาว อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 907,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สพ.ถ.58-006 สายชมุชนไผ่เกาะรวมใจพฒันา หมู่ที่ 1 บา้นหวัทราย 

ต าบลดอนมะนาว กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนมะนาว อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 9,265,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแบบแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สพ.ถ.42-010 สายบา้นหนองกระดี่ - บา้นราง

เขม็ทอง หมู่ที่ 8,3 ต าบลบ่อสุพรรณ กวา้ง 6 เมตร ยาว 558 เมตร หนา 

0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพีน่อ้ง สาย 1 1,987,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สพ.ถ.74-002 สายคลองพระยาบนัลอื - ศพเพลงิ 

หมู่ที่ 8 - 10 ต าบลบางตาเถร กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดั สาย 1 4,573,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สพ.ถ.74-001 สายบา้นบางซอ - บา้นโคกเจด็ลูก 

หมู่ที่ 3,5,18 ต าบลบางตาเถร กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,845 เมตร หนา 0.05 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดั สาย 1 8,457,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สพ.ถ.77-018 สายถนนลูกรงับา้นไผ่ชา้งแลน่ 2 หมูที่ 3 บา้นไผ่ชา้งแลน่ 

ต าบลบางเลน กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,730 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบางเลน อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 4,340,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรปูลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สพ.ถ.104-03 สายถนน 1 หมู่ที่ 7 บา้นสระ

พงักร่าง ต าบลศรีส าราญ กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.05 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีส าราญ อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดั สาย 1 1,987,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิจราจรถนนลาดยางแอสฟลัท์

ติกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สพ.ถ.113-15 สายบา้นหนองบ่อ - 

บา้นหนองจกิ หมู่ที่ 1,2 ต าบลหนองบ่อ กวา้ง 8 เมตร ยาว 2,290 เมตร 

หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ อ าเภอสองพีน่อ้ง สาย 1 5,505,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สพ.ถ.99-001 สายบา้นท่ากระพี้ - บางคาง หมู่ที่ 5,6,14 

ต าบลวงัลกึ กวา้ง 8 เมตร ยาว 2,590 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลวงัลกึ อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 9,966,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สพ.ถ.99-001 สายเลยีบคลองชลประทานคลอง 1 ขวา 1 

ซา้ย หมู่ที่ 6 บา้นดอนชยั ต าบลวงัลกึ กวา้ง 4 เมตร ยาว 3,600 เมตร 

หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัลกึ อ าเภอสามชกุ จงัหวดั สาย 1 6,974,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ สพ.ถ.91-002 สาย 4324 บา้นคลองชะโด - บา้นท่าตาจวง หมู่ที่ 

5 บา้นวงัหนิ ต าบลยา่นยาว กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,649 เมตร หนา 0.05 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลยา่นยาว อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 8,089,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ สพ.ถ. 91-001 สาย 3141 บา้นยา่นยาว - บา้นท ัง่ใหญ่ หมู่ที่ 7 

บา้นหนองแขม ต าบลยา่นยาว กวา้ง 8 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.05

 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลยา่นยาว อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 7,322,000                    



56 / 129

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03720000 จงัหวดัสพุรรณบรุี

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายถนนเลยีบคนั

คลอง ชป. 8 ขวา 1 ขวา เริ่มจากสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ แยกหวัเกาะ

 - หนองกรด ถงึ สะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นดอนสนวน หมู่ที่ 3 

บา้นดอนตาลเสี้ยน, หมู่ที่ 5 บา้นกุ่มโคก, หมู่ที่ 1 บา้นดอนสนวน ต าบล

ทุ่งคล ีกวา้ง 4 เมตร ยาว 4,230 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบล สาย 1 9,148,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายซอยโรงส ีต.ทวี

รุ่งเรือง หมู่ที่ 2 ต าบลบางปลามา้ กวา้ง 4 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 

0.15 เมตร เทศบาลต าบลบางปลามา้ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 1,654,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สายกระทุ่มทอง-สามเพลง หมู่ที่ 5 ต าบลองครกัษ ์มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่

 3,120 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลองครกัษ ์อ าเภอบางปลามา้ สาย 1 2,665,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สาย

แยกทางหลวงหมายเลข 332 - วดัศรีษะเกษ หมู่ที่ 9 บา้นศรีษะเกษ 

ต าบลบา้นโพธิ์ กวา้ง 8 เมตร ยาว 3,250 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาล

ต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 7,880,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต

 สาย สพ. 3274 บา้นทุ่งเจริญ - บา้นนอก หมู่ที่ 9 บา้นลองตอง ต าบล

ทุ่งคอก กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,440 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างแอส

ฟลัทต์ิกคอนกรีต กวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก สาย 1 3,499,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแบบแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต สาย 4276 บา้นบางพลบั - ดงตะแก หมู่ที่ 2 บา้นบางพลบั ต าบลบาง

พลบั กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,300 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบางพลบั อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 9,100,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิจราจรเป็นผวิแอสฟลัทต์ิ

กคอนกรีต สายวดับวรศิริธรรม - เขาพนมนาง หมู่ที่ 2 บา้นหนองบวบ

หอม ต าบลหนองบ่อ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 4,384,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมปูผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

ถนนเทศบาล 4 หมู่ที่ 5 ชมุชนศาลเจา้พ่อหลกัเมอืง ต าบลหนองหญา้ไซ 

มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,410 ตารางเมตร พรอ้มยกระดบับ่อพกั,รางระบายน า้

 เทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 3,210,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สาย สพ.3010 - บา้นหนองดอกขาว หมู่ที่ 4 ต าบลแจงงาม กวา้ง 6 เมตร

 ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแจงงาม 

อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 3,780,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สายคลองตนั - เขาชานหมาก หมู่ที่ 6 ต าบลสระยายโสม กวา้ง 9 เมตร 

ยาว 2,840 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลขนุพดัเพง็ อ าเภออู่ทอง สาย 1 7,676,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิ

กคอนกรีต สายบา้นสระบวัทอง หมู่ที่ 6 - บา้นทุ่งดนิด า หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 

6,4 ต าบลบา้นโขง้ มพีื้นที่รวมที่ไม่นอ้ยกวา่ 14,184 ตารางเมตร เทศบาล

ต าบลบา้นโขง้ อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 2,450,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางดว้ยพาราแอสฟลัทต์ิ

กคอนกรีต สายบา้นปากดง - บา้นตรอกตาโพธิ์ หมู่ที่ 5 บา้นน า้พ ุต าบล

หวัเขา กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหวัเขา อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 4,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็โดยการปู

ยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายเขามณฑป หมู่ที่ 10 บา้นหวัเขา ต าบล

หวัเขา กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,295 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลท่างกวา้ง

ขา้งละ 1.00 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัเขา อ าเภอเดมิบางนาง สาย 1 5,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต หมู่ที่ 3 บา้น

ทุ่งนาตาป่ิน ต าบลด่านชา้ง กวา้ง 7 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,400 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลด่านชา้ง อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 5,490,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต หมู่ที่ 5 

บา้นทุ่งกวา้ง ต าลงวงัคนั กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลวงัคนั อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 5,433,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สพ.ถ.116-01 สายหนองแกสามหนอง - บา้นกโิลแปด 

หมู่ที่ 4 บา้นหนองแกสามหนอง ต าบลหนองมะค่าโมง มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่

 12,680 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองมะค่าโมง อ าเภอ สาย 1 7,671,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สพ.ถ.116-04 สายบา้นเขาน า้แดง - บา้นป่าสกั หมู่ที่ 21

 บา้นเขาน า้แดง ต าบลหนองมะค่าโมง มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,520 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองมะค่าโมง อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดั สาย 1 7,001,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 หมู่ที่ 2 บา้นชฏัหนองยาว ต าบลหว้ยขมิ้น กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,713 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,565 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยขมิ้น อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 6,966,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต หมู่ที่ 5 ต าบลหว้ยขมิ้น กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,747 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,723 ตารางเมตร ไหลท่างขา้งละ 

1.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยขมิ้น อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดั สาย 1 7,787,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต หมู่ที่ 5 

บา้นหนองมะเขอืขืน่ ต าบลองคพ์ระ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา

 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,800 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลองคพ์ระ อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 9,913,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต หมู่ที่ 8 

บา้นเขาใหญ่ ต าบลองคพ์ระ กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,330 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,650 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลองคพ์ระ อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 9,218,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สพ.ถ.26-001 หมู่ที่ 10 บา้นหนองขนาก ต าบลเขาดนิ 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

8,400 ตารางเมตร เทศบาลต าบลเขาดนิ อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดั สาย 1 4,183,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตผวิจราจรพาราแอส

ฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สพ.ถ. 9-0010 สายเดมิบาง - บา้น

ท่าเตียน หมู่ที่ 1 เชือ่มต่อ หมู่ที่ 4 ต าบลเดมิบาง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 

12,614 ตารางเมตร เทศบาลต าบลเดมิบาง อ าเภอเดมิบางนางบวช สาย 1 6,170,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ริมคลอง

ชลประทาน 6 ซา้ย 1 ซา้ย หมู่ที่ 11 บา้นท่าเตียน ต าบลเดมิบาง กวา้ง 6 

เมตร ยาว 1,180 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,080 

ตารางเมตร เทศบาลต าบลเดมิบาง อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดั สาย 1 4,480,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สพ.ถ.001-46 สายบา้นหวัเกาะ - บา้นหนองกรด 

กวา้ง 5.50 เมตร ยาว 3,070 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 16,885 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุพรรณบุรี อ าเภอ สาย 1 9,999,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สพ.ถ.48-003 หมู่ที่ 5 บา้นหนองบอน ต าบลโคก

ชา้ง กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,260 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 7,560 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกชา้ง อ าเภอเดมิบาง สาย 1 4,917,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ โดยการปูยางพารา

แอสฟลัทท์บัหนา้ถนน รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สพ.ถ.123-23 สายเขาโลง้

หมู่ที่ 1 บา้นเขาคีรี ต าบลหวัเขา กวา้ง 5 เมตร ยาว 955 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,925 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหวัเขา อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สพ.ถ.10-002 สายบา้นหงส ์- บา้นหว้ย หมู่ที่ 9 

ต าบลตะค่า กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,150 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 10,750 ตารางเมตร เทศบาลต าบลตะค่า อ าเภอบางปลามา้ สาย 1 7,700,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นแหลม มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 1,805 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลบา้นแหลมพฒันา อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 1,987,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายคนั

คลองชลประทาน หมู่ที่ 4 ต าบลกฤษณา กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร

 หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,000 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลกฤษณา อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 7,270,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายคนั

คลองชลประทาน หมู่ที่ 7 ต าบลกฤษณา กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร

 หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,000 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลกฤษณา อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 7,270,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรลาดยางพาราแอสฟลัท ์หมู่ที่ 2 บา้นวงั

น า้เยน็ ต าบลวงัน า้เยน็ กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 890 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,115 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงั

น า้เยน็ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 1,484,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย 

สพ.3213 บา้นวดัดาว - เขตติดต่อต าบลบางใหญ่ หมู่ที่ 5 ต าบลวดัดาว 

กวา้ง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,500 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร

 หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

วดัดาว อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 7,344,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรลาดยางพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สพ.ถ.30-008 สายบา้นเขาดนิ - บา้น

ดอนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 2 ต าบลสระแกว้ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,128 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,768 ตารางเมตร เทศบาล

ต าบลท่าเสด็จ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 3,878,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทางหลวงทอ้งถิน่ เริ่มจากถนน

ทางหลวงชนบทหมายเลข 3005 บา้นบงึ - บา้นระฆงั ถงึถนนเลยีบคลอง

ส าโหลก หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นโพธิ์ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,330 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมพีน้ที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,980 ตารางเมตร เทศบาลต าบลบา้น

โพธิ์ อ  าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 3,182,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้นเหลา้

 - สามกัก๊ หมู่ที่ 1,2 ต าบลโคกโคเฒ่า กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,300 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 6,293,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต หมู่ที่ 

10 ต าบลบ่อสุพรรณ จากกโิลเมตรที่ 0+000 ถนนลาดยางเดมิ ถงึ 

กโิลเมตรที่ 0+900 ถนนลาดยางเลยีบคลองดาดคอนกรีตชลประทาน 

(สะพาน) กวา้ง 8 เมตร ยาว 900 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,200 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพีน่อ้ง สาย 1 3,549,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายทาง

หลวงหมายเลข 3260 บา้นทา้ยวดัดงตาล หมู่ที่ 1 บา้นทา้ยวดั ต าบลบาง

พลบั กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,151 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 5,755 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางพลบั อ าเภอ สาย 1 3,450,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางปูผวิลาดยางพาราแอส

ฟลัทค์อนกรีต หมู่ที่ 2 ต าบลบางเลน กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 13,200 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบางเลน อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 6,690,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตโดยการปูลาดยางพารา

แอสฟสัทค์อนกรีตทบัหนา้ หมู่ที่ 2 บา้นโคกหมอ้, หมู่ที่ 10 บา้นร่อง

กระแบก ต าบลกระเสยีว มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 9,150 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระเสยีว อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 4,417,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตโดยการปูลาดยางพารา

แอสฟสัทค์อนกรีตทบัหนา้ หมู่ที่ 3 บา้นท่ามะกรูด, หมู่ที่ 7 บา้นกระเสยีว

, หมู่ที่ 6 บา้นลาดใบไม ้ต าบลกระเสยีว มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 14,640 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระเสยีว อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 6,803,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สพ.ถ.91-001 สายบา้นยา่นยาว - บา้นทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7

 บา้นหนองแขม ต าบลยา่นยาว กวา้ง 8 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลยา่นยาว อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 8,879,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เป็นผวิ 

พาราแอสฟลัทค์อนกรีตหมู่ที่ 8 บา้นสระยายช ีต าบลหนองสะเดา กวา้ง 5

 เมตร ยาว 1,343 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,715 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองสะเดา อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 3,059,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 

โดยการเสริมผวิลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต (ช่วง กม. 0+000 - 

2+500) รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สพ.ถ.50-006 สายหว้ยน า้จนัทร ์ถงึ กอ้น

แกว้ หมู่ที่ 6 ต าบลแจงงาม กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 5,051,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 

โดยการเสริมผวิลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต (ช่วง กม. 0+000 - 

2+100) รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สพ.ถ.50-002 สายหนองพงษ ์ถงึ วงัน า้

โจน หมู่ที่ 8 ต าบลแจงงาม กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,400 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 4,234,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03720000 จงัหวดัสพุรรณบรุี

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต หมู่ที่ 3 บา้นตาล

ลูกอ่อน ต าบลเจดยี ์กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,944 เมตร หนา 0.05 เมตร 

ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 17,664 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลเจดยี ์อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 9,824,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สพ.ถ.12-001 สายวดัเขาตะแบง หมู่ที่ 10 บา้นเขา

ตะแบง ต าบลอู่ทอง กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,438 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,628 ตารางเมตร เทศบาลต าบลทา้วอู่ทอง สาย 1 6,589,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้นโคกเป้า 

หมู่ที่ 3 บา้นหนองจอก ต าบลบา้นโขง้ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,500 ตารางเมตร เทศบาล

ต าบลบา้นโขง้ อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 5,941,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้นโพธิ์เขยีว

 - บา้นหนองทะเล หมู่ที่ 2 บา้นจรา้ใหม่ ต าบลบา้นโขง้ กวา้ง 4 เมตร ยาว

 1,260 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,040 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลบา้นโขง้ อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 3,997,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมโดยปูพาราแอสฟลัทค์อนกรีตทบั

ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เดมิ ซอยเทศบาล 10, ซอยเทศบาล 10/1 ต าบล

สระยายโสม พื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 3,989 ตารางเมตร เทศบาลต าบลสระ

ยายโสม อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 1,924,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายหนองกระโซ่

 - ในดง หมู่ที่ 11 ต าบลดอนคา มพีนืที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,460 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 3,570,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายหนองโปร่ง -

 บา้นชา้งด าหวั หมู่ที่ 12 ต าบลดอนคา มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,720 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี สาย 1 2,608,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้นบา้น

ลูกแก ถงึสายบา้นหนองตาลยั หมู่ที่ 10 ต าบลพลบัพลาไชย กวา้ง 4 

เมตร ยาว 2,625 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,000 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลพลบัพลาไชย อ าเภออู่ทอง จงัหวดั สาย 1 6,219,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 12,786,500                

งบอดุหนุน 12,786,500                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,786,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 12,786,500                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 10,316,500                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ส าหรบัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ รร.วดัหนองหลอด 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนเจดยี ์อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดั หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ราษฎรบ์  ารุง องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลไผ่กองดนิ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดอนไขเ่ต่า องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ รร.วดัใหม่พบูิลยผ์ล องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบางเลน อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 2,063,300                    
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รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กฤษณา องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลกฤษณา อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นวงัหน่อไม ้ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลนิคมกระเสยีว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 2,470,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 7,971,000                 

งบอดุหนุน 7,971,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,971,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 7,971,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 3 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอกเสาเขม็ หลงั 1 7,971,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 3 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอก

เสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลทุ่งคล ีเทศบาลต าบลทุ่งคล ี

อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 7,971,000                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 1,486,000                 

งบอดุหนุน 1,486,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,486,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 1,486,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นแจงงาม 

หมู่ที่ 4 ต าบลแจงงาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแจงงาม อ าเภอหนอง

หญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 1,486,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 719,000                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 719,000                   

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 490,000                   

งบลงทนุ 490,000                   

ครุภณัฑ์ 360,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 360,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบล

สนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 3 360,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 130,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งเกบ็เอกสาร ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั แห่ง 1 130,000                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 229,000                   

งบลงทนุ 229,000                   

ครุภณัฑ์ 229,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 229,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 5 75,000                        
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รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบล

สนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 5 55,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี ชดุ 5 19,000                        

กระทรวงยตุธิรรม 5,841,200                 

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 168,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 168,600                   

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 168,600                   

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 168,600                   

งบลงทนุ 168,600                   

ครุภณัฑ์ 168,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 16,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็   4 ลิ้นชกั สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัสุพรรณบุรี  ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั ตู ้ 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัสุพรรณบุรี  ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั ตู ้ 2 8,600                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 82,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร  ขนาด 32 คิวบกิฟตุ สถานพนิิจและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนจงัหวดัสุพรรณบุรี  ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี ตู ้ 1 49,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ ขนาด 2 กอ๊ก สถานพนิิจและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนจงัหวดัสุพรรณบุรี  ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั สถานพนิิจ

และคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัสุพรรณบุรี  ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 13,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตเ์บนซนิ สูบน า้ได ้

1,000 ลติรต่อนาท ี ขนาด  5 แรงมา้ สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัสุพรรณบุรี  ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 13,400                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 8,800                         

รายการระดบัที1่: จกัรท าลวดลาย   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัสุพรรณบุรี  ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี คนั 1 8,800                         

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 27,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง  สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัสุพรรณบุรี  ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอ

เมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบตัง้พื้น  สถานพนิิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัสุพรรณบุรี  ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 7,900                         

ครุภณัฑส์ ารวจ 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจบัโลหะใตด้นิ   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็ก

และเยาวชนจงัหวดัสุพรรณบุรี  ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี เครื่อง 1 20,000                        

กรมราชทณัฑ์ 5,672,600                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 3,839,500                 

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 3,839,500                 
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ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 3,839,500                 

งบลงทนุ 3,839,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,839,500                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,839,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ไฟฟ้าแรงสูงเสริมความม ัน่คง เรือนจ าจงัหวดั

สุพรรณบุรี  ต าบลท่าระหดั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 3,839,500                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,833,100                 

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 1,833,100                 

ควบคุมผูต้อ้งขงั 1,833,100                 

งบลงทนุ 1,833,100                 

ครุภณัฑ์ 1,833,100                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,833,100                    

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง เรือนจ าจงัหวดัสุพรรณบุรี  ต าบล

ท่าระหดั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ตู ้ 170 1,360,000                    

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

แผ่นต่อนาท ีเรือนจ าจงัหวดัสุพรรณบุรี  ต าบลท่าระหดั อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี เรือนจ าจงัหวดัสุพรรณบุรี 

 ต าบลท่าระหดั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 7 226,800                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ เรือนจ าจงัหวดัสุพรรณบุรี  ต าบล

ท่าระหดั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 13 98,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน   เรือนจ าจงัหวดัสุพรรณบุรี  ต าบลท่า

ระหดั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ตู ้ 5 27,500                        

กระทรวงแรงงำน 12,912,000                

กรมการจดัหางาน 382,100                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 312,000                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 195,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 117,000                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 11,000                     
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งบด าเนินงาน 11,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,300                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,200                         

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                        

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 70,100                     

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 56,600                     

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 12,529,900                

แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ 7,619,400                 

โครงการศูนยฝึ์กอบรมเทคโนโลยชี ัน้สูงรองรบัอตุสาหกรรมแหง่อนาคต 7,619,400                 

ศูนยฝึ์กอบรมเทคโนโลยชี ัน้สูงรองรบัอตุสาหกรรมแหง่อนาคต 7,619,400                 

งบลงทนุ 7,619,400                 

ครุภณัฑ์ 7,619,400                    
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ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,619,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตดักระเบื้องขนาด 92 ซม. หรือ 36 น้ิว    ต าบลไผ่

ขวาง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ตวั 6 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืบ ารุงรกัษารถยก  ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัความหนาสพีื้นพ่นซอ่มรถยนต ์ ต าบลไผ่ขวาง

 อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 2 19,400                        

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการปรบัต ัง้และการบ ารุงในระบบ

เครื่องจกัรกลพื้นฐาน  ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั ชดุ 1 2,870,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกระบบการผลติแบบอตัโนมตัิข ัน้พื้นฐาน (อบรมนอก

สถานที)่ ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกทกัษะและทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานสาขา PLC

 พรอ้มอปุกรณ์/โปรแกรมประมวลผลครบชดุ  ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 2,500,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,910,500                 

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 4,910,500                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการด าเนินการพฒันาฝีมอืแรงงาน 4,910,500                 

งบลงทนุ 4,910,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,910,500                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 4,910,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งฝึกอบรมฝ่ายเทคโนโลยงีานเชือ่ม ต าบลไผ่

ขวาง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 1,220,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งฝึกอบรมช่างเครื่องท าความเยน็และปรบั

อากาศ ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 689,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งฝึกอบรมฝ่ายก่อสรา้งและอตุสาหกรรมศิลป์ 

ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 288,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นหอพกัผูร้บัการฝึก ช ัน้ 1 ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอ

เมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 306,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอพกัผูร้บัการฝึก ช ัน้ 2 ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอ

เมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 508,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทาส ีอาคารที่ท  าการและบา้นพกัเจา้หนา้ที่ ต าบล

ไผ่ขวาง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 1,899,000                    

กระทรวงวฒันธรรม 100,246,500               

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 361,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 361,000                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 361,000                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 290,000                   

งบลงทนุ 290,000                   

ครุภณัฑ์ 290,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 290,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 50 

แผ่นต่อนาท ีส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสุพรรณบุรี  ต าบลสนามชยั อ าเภอ

เมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

สุพรรณบุรี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 10 80,000                        
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ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 71,000                     

งบลงทนุ 71,000                     

ครุภณัฑ์ 71,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 71,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัสุพรรณบุรี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี ชดุ 3 59,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัสุพรรณบุรี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 2 11,600                        

กรมศิลปากร 75,971,300                

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 13,983,300                

โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการทอ่งเทีย่ว 13,983,300                

ปรบัปรุง พฒันา เสริมสรา้งภาพลกัษณ์แหลง่ทอ่งเทีย่วทางศิลปวฒันธรรม 13,983,300                

งบลงทนุ 13,983,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,983,300                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 13,983,300                   

รายการระดบัที1่: พฒันาและเพิม่ศกัยภาพโรงละครแห่งชาติภาคตะวนัตก

จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 2,230,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาโบราณสถานวดัพระศรีรตันมหาธาตุ 

ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบปัม้น า้และภูมทิศันภ์ายใน  โรงละคร

แห่งชาติภาคตะวนัตก จงัหวดัสุพรรณบุรี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 1,825,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้า  โรงละครแห่งชาติภาคตะวนัตก 

จงัหวดัสุพรรณบุรี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 2,927,900                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 30,300,000                

โครงการพฒันาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรม 30,300,000                

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วและแหลง่เรียนรูท้างศิลปวฒันธรรมเพือ่เชื่อมโยงการทอ่งเทีย่ว

พื้นทีร่ะดบัภาคกลาง 30,300,000                

งบลงทนุ 30,300,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,300,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 30,300,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาก าแพงเมอืงสุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ 

อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: บูรณะโบราณสถานหมายเลข 1 เมอืงอู่ทอง ต าบลอู่ทอง  

อ าเภออู่ทอง  จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารจดัแสดงพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ 

สุพรรณบุรี ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางลาดขึ้นอาคารจดัแสดงพพิธิภณัฑสถาน

แห่งชาติ ชาวนาไทย ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 31,688,000                

มรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาตไิดร้บัการอนุรกัษ์ 11,835,800                
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ส ารวจ ขึ้นทะเบยีน บูรณะ ซอ่มแซม ดูแลรกัษา โบราณสถาน โบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุ

และเอกสารจดหมายเหตุ 11,835,800                

งบลงทนุ 11,835,800                

ครุภณัฑ์ 1,112,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊วางเครื่องคอมพวิเตอร ์ ส านกัศิลปากรที่ 2 

สุพรรณบุรี  ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 6,000                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา ส านกัศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ 

อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูนิ้รภยั ส านกัศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ 

อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ตู ้ 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมติดผนงั ส านกัศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ต าบลรัว้

ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ตวั 3 7,000                         

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 านกัศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี  ต าบลรัว้

ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี คนั 1 814,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 157,900                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งวดีโีอ ระบบดจิติอล ส านกัศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี 

 ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ตวั 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่

 24.3 ลา้นพกิเซล  ส านกัศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอ

เมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ตวั 1 59,900                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล  ส านกัศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี

 จงัหวดัสุพรรณบุรี ตวั 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: แท่นถา่ยภาพวตัถพุรอ้มแสง ส านกัศิลปากรที่ 2 

สุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แท่น 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: กลอ้งบนัทกึภาพ ส านกัศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ต าบลรัว้

ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ตวั 1 50,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 85,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบท่อสูบน า้พญานาค ส านกัศิลปากรที่ 2 

สุพรรณบุรี  ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 85,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 16,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองโครงกระดูกมนุษย ์แบบเต็มตวั  ส านกัศิลปากร

ที่ 2 สุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ตวั 1 16,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,723,400                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 6,223,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ส  านกั

ศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั แห่ง 39 6,223,400                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการและบา้นพกัคนงาน ส านกั

ศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั หลงั 12 4,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเสาธง 12 เมตร (ตอกเสาเขม็) ส านกัศิลปากรที่ 2 

สุพรรณบุรี  ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 500,000                      
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ศิลปวฒันธรรม ไดร้บัการสรา้งสรรค ์สบืสานและเผยแพร่ 11,680,000                

การสรา้งสรรค ์สบืสานและเผยแพร่ศิลปวทิยาการและมรดกทางศิลปวฒันธรรม 11,680,000                

งบลงทนุ 11,680,000                

ครุภณัฑ์ 11,680,000                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 360,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกวาดพื้นแบบเดนิตาม โรงละครแห่งชาติภาค

ตะวนัตกจงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล ชนิดขาว-ด า และส ี 

ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาท ี โรงละครแห่งชาติภาคตะวนัตก ต าบลสนามชยั 

อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน  โรงละครแห่งชาติภาคตะวนัตก จงัหวดั

สุพรรณบุรี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ตวั 10 40,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 11,320,000                   

รายการระดบัที1่: โคมไฟอจัฉริยะ 1200 วตัต ์  โรงละครแห่งชาติภาค

ตะวนัตก ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี โคม 8 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนส าหรบัวงดนตรีออเคสตา้ วงดนตรีไทย  โรง

ละครแห่งชาติภาคตะวนัตก ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั ชดุ 36 720,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบรอกมอเตอรไ์ฟฟ้าของรางบารไ์ฟฟ้าเวท ีและรางบาร์

ของฉากการแสดง   โรงละครแห่งชาติภาคตะวนัตก ต าบลสนามชยั อ าเภอ

เมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 6 9,000,000                    

แหลง่เรียนรู ้และแหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา 8,172,200                 

จดักจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้และปรบัปรุงแหลง่เรียนรูแ้ละแหลง่ศิลปวฒันธรรม 8,172,200                 

งบลงทนุ 8,172,200                 

ครุภณัฑ์ 372,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 30,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  าหรบัหอ้งประชมุ พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ ชาวนา

ไทย  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ตวั 10 30,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 41,000                        

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

หอสมดุแห่งชาติจงัหวดัสุพรรณบุรี เฉลมิพระเกยีรติ  ต าบลสนามชยั อ าเภอ

เมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ  ขนาด 2 กอ๊ก หอสมดุ

แห่งชาติจงัหวดัสุพรรณบุรี เฉลมิพระเกยีรติ  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 226,200                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดขาต ัง้พื้น ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว 

หอสมดุแห่งชาติจงัหวดัสุพรรณบุรี เฉลมิพระเกยีรติ  ต าบลสนามชยั อ าเภอ

เมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี จอ 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมสญัญาณ พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

 ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 46,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้  าโพง  พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี  ต าบล

สนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ตวั 2 80,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนไรส้าย พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 30,000                        
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รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนน าชมแบบเคลือ่นที่ได ้พพิธิภณัฑสถาน

แห่งชาติ สุพรรณบุรี ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั ชดุ 2 12,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA           

ขนาด 3,000  ANSI Lumens หอเกยีรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา

นายกรฐัมนตรี คนที่ 21 ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 28,200                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 75,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ดมิเมอร ์ขนาด 12ch หอเกยีรติยศ ฯพณฯ 

บรรหาร ศิลปอาชานายกรฐัมนตรี คนที่ 21  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 75,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,800,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 7,800,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอสมดุแห่งชาติจงัหวดัสุพรรณบุรี เฉลมิพระ

เกยีรติ ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 7,070,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (อาคารแฟลต 15 ยูนิต) 

หอสมดุแห่งชาติจงัหวดัสุพรรณบุรี เฉลมิพระเกยีรติ ต าบลสนามชยั อ าเภอ

เมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 730,000                      

สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 23,914,200                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรม และชมุชน 23,914,200                

โครงการพฒันาแหลง่เรียนรูท้างการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม 23,914,200                

พฒันาอปุกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดลอ้มระดบัข ัน้พื้นฐาน 20,748,000                

งบลงทนุ 20,748,000                

ครุภณัฑ์ 3,598,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 80,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุ ขนาดที่น ัง่ 10 ที่  วทิยาลยันาฏศิลป

สุพรรณบุรี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ตวั 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ลอ็คเกอร ์(ส าหรบัแขวนผา้) วทิยาลยันาฏศิลป

สุพรรณบุรี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ตู ้ 10 50,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมโคจรติดเพดาน วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบุรี  

ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ตวั 8 14,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 55,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบุรี ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 13,300                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,284,700                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิงานศิลปะ วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบุรี  ต าบล

รัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ตวั 18 360,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ปฏบิตัิงานศิลปะ วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบุรี ต าบล

รัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ตวั 108 162,000                      

รายการระดบัที1่: แท่นพมิพห์นิลทิโธกราฟ วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบุรี 

ต าบลรัว้ใหญ่อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แท่น 1 407,800                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊กลิ้งสหีนิอ่อน วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบุรี ต าบลรัว้

ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ตวั 2 43,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊กลิ้งสหีนิอ่อน วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบุรี ต าบลรัว้

ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ตวั 2 65,900                        
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รายการระดบัที1่: ตูโ้รยยางสน วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ 

อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ตู ้ 1 52,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็กระดาษ พรอ้มขาต ัง้ วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบุรี 

ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ตู ้ 2 36,400                        

รายการระดบัที1่: ชัน้ตากกระดาษ 35 ชัน้ วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบุรี 

ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ตวั 2 72,000                        

รายการระดบัที1่: อ่างน า้กรด วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ 

อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี อ่าง 2 21,200                        

รายการระดบัที1่: สิว่โยกเมท็โซติ้น วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบุรี ต าบลรัว้

ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี อนั 1 7,200                         

รายการระดบัที1่: ลูกกลิ้งยาง ขนาด 2x12 น้ิว มอืจบับนสองขา้ง  วทิยาลยั

ช่างศิลปสุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ลูก 1 3,200                         

รายการระดบัที1่: ลูกกลิ้งยาง ขนาด 2x16 น้ิว มอืจบับนสองขา้ง วทิยาลยั

ช่างศิลปสุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ลูก 1 3,700                         

รายการระดบัที1่: ลูกกลิ้งยาง ขนาด 4x12 น้ิว มอืจบัซา้ย ขวา พรอ้ม

แร็ควาง วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี ลูก 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ลูกกลิ้งยาง ขนาด 5x16 น้ิว มอืจบัซา้ย ขวา พรอ้ม

แร็ควาง วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี ลูก 1 8,400                         

รายการระดบัที1่: ชัน้วางผลติภณัฑเ์ครื่องปัน้ดนิเผา วทิยาลยัช่างศิลป

สุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 10 35,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 147,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องขยายเสยีงเคลือ่นที่ วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบุรี

 ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้  าโพง พรอ้มเครื่องขยายเสยีง เลน่ซดี ีดวีดี ีและ

ไมโครโฟนแบบไรส้าย วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบุรี  ต าบลสนามชยั อ าเภอ

เมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 10 125,000                      

ครุภณัฑด์นตรี 851,500                      

รายการระดบัที1่: ฆอ้งมอญวงใหญ่  วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบุรี  ต าบล

สนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี วง 2 220,000                      

รายการระดบัที1่: ฆอ้งมอญวงเลก็  วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบุรี  ต าบล

สนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี วง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: โหม่งมอญ วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบุรี  ต าบลสนามชยั 

อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: เปิงมางคอก วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบุรี  ต าบลสนามชยั

 อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ตะโพนมอญ วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบุรี  ต าบลสนาม

ชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ลูก 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: จะเขป้ระดบัมกุพรอ้มกลอ่ง  วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบุรี

  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ตวั 2 120,000                      

รายการระดบัที1่: โทนเบญจรงค ์-ร ามะนาชงิชนั พรอ้มกลอ่ง วทิยาลยันาฏ

ศิลปสุพรรณบุรี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี คู่ 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: กลองทดั พรอ้มกลอ่ง วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบุรี  

ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี คู่ 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: กลองตะโพน พรอ้มกลอ่ง  วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบุรี 

 ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี คู่ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: ตะโพนไทยพรอ้มกลอ่ง  วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบุรี  

ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ลูก 1 19,000                        
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รายการระดบัที1่: ตะโพนไทย วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบุรี  ต าบลสนามชยั

 อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ลูก 6 42,000                        

รายการระดบัที1่: กลองหางและกลองตึ้มพรอ้มขาต ัง้ วทิยาลยันาฏศิลป

สุพรรณบุรี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 18,500                        

รายการระดบัที1่:  กลองแขก พรอ้มกลอ่ง  วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบุรี  

ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี คู่ 1 39,000                        

รายการระดบัที1่: กลองชาตรี วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบุรี  ต าบลสนามชยั

 อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี คู่ 2 14,000                        

รายการระดบัที1่: โทนชาตรี  วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบุรี  ต าบลสนามชยั 

อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี คู่ 2 14,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องก ากบัจงัหวะจนี (กลองจนี ตอ๊ก แตว๋ มา้ฬ่อ 

ผ่าง) วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบุรี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี 

จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 30,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,179,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุพระแขนยาว  วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบุรี  ต าบล

สนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 4 300,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุนางยนืเครื่อง วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบุรี  ต าบล

สนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 3 150,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุยกัษต์วัเอก (ศีรษะมยีอด) วทิยาลยันาฏศิลป

สุพรรณบุรี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 3 240,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุยกัษย์นืเครื่อง (ศีรษะยกัษม์ยีอด) วทิยาลยันาฏศิลป

สุพรรณบุรี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 210,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุลงิพญา (ศีรษะมยีอดและโลน้) วทิยาลยันาฏศิลป

สุพรรณบุรี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 120,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุระบ านพรตัน ์แบบ ข  วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบุรี  

ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 9 135,000                      

รายการระดบัที1่: ดาบไทยฝกัทองโลหะ/เพชรเทยีม วทิยาลยันาฏศิลป

สุพรรณบุรี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เลม่ 2 14,000                        

รายการระดบัที1่: หมอนขวาน (ปกัดิ้นนูนดา้นหลงั) วทิยาลยันาฏศิลป

สุพรรณบุรี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ใบ 2 10,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,150,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,950,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานอเนกประสงค ์วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบุรี 

ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ อาคารจติรกรรม  วทิยาลยัช่างศิลป

สุพรรณบุรี  ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 250,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,200,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารดนตรี  วทิยาลยันาฏศิลป

สุพรรณบุรี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารบณัฑติพฒันศิลป์ วทิยาลยันาฏ

ศิลปสุพรรณบุรี ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศัน ์อาคารอเนกประสงค ์วทิยาลยันาฏศิลป

สุพรรณบุรี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 5,000,000                    

ส่งเสริมสนบัสนุนการบริการทางสงัคม 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    
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รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบุรี  ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั คนั 1 1,288,000                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม 1,878,200                 

งบลงทนุ 1,878,200                 

ครุภณัฑ์ 1,878,200                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,878,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบุรี ต าบลสนาม

ชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 5 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบุรี ต าบลสนาม

ชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 30 660,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบุรี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี เครื่อง 5 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบุรี ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั เครื่อง 8 63,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบุรี  ต าบล

สนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA วทิยาลยันาฏศิลป

สุพรรณบุรี ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  วทิยาลยันาฏศิลป

สุพรรณบุรี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 30 75,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดชนิดไอพ ีแบบมมุมอง คงที่ส  าหรบั

ติดต ัง้ภายในอาคาร แบบที่ 2 (Indoor Fixed Network Camera) 

วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบุรี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดชนิดไอพ ีแบบปรบั มมุมอง

ส าหรบัติดต ัง้ภายนอกอาคาร แบบที่ 1 (Outdoor PTZ Network Camera)

 วทิยาลยันาฏศิลปสุพรรณบุรี  ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี ชดุ 1 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่

 อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 20 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่

 อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 3 66,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบุรี  ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี เครื่อง 1 18,000                        

กระทรวงศึกษำธิกำร 1,525,631,314            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 267,110,700              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 1,105,100                 

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 1,105,100                 

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 1,105,100                 

งบรายจ่ายอื่น 1,105,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 1,105,100                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 47,740,900                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 47,740,900                
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ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 15,095,900                

งบอดุหนุน 15,095,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 15,095,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 8,271,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 6,824,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 32,645,000                

งบอดุหนุน 32,645,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 32,645,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 18,493,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 14,152,000                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 480,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 480,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 480,000                   

งบรายจ่ายอื่น 480,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 480,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 215,233,700              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 215,233,700              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 12,659,200                

งบอดุหนุน 12,659,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 12,659,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 1,834,800                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 1,894,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 8,929,500                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 202,574,500              

งบอดุหนุน 202,574,500              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 202,574,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 174,730,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 8,969,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 5,551,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 5,398,200                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 7,925,200                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 2,551,000                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 1,263,500                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 1,263,500                 

งบลงทนุ 1,263,500                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

สุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

สุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุพรรณบุรี

 ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุพรรณบุรี 

ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

สุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุพรรณบุรี 

ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุพรรณบุรี 

ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ 

อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

สุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 23,200                        

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 793,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 793,700                   

งบลงทนุ 793,700                   

ครุภณัฑ์ 793,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 793,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอ

เมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 33 528,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 33 125,400                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

สุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลริัวใหญ่ อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลรัว่ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี เครื่อง 1 7,700                         

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 139,000                   

จดัการศึกษานอกระบบ 139,000                   

งบลงทนุ 139,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 139,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหลงัคาอาคารพสัดุ ส านกังาน กศน.จงัหวดั

สุพรรณบุรี ต าบลศาลาขาว อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 80,000                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 59,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าต่อเติมอาคารหอประชมุใหญ่ดา้นหนา้ ส านกังาน กศน.

จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลศาลาขาว อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 59,000                        

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 354,800                   

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 354,800                   

งบลงทนุ 354,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 354,800                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 354,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอศรีประจนัต ์ต าบล

ศรีประจนัต ์อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 208,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอเดมิบางนาง

บวช ต าบลเขาพระ อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 146,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 991,757,414              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,510,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,510,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,510,154                 

งบด าเนินงาน 1,510,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,510,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,510,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 2,400,800                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 2,400,800                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 2,400,800                 

งบลงทนุ 2,400,800                 

ครุภณัฑ์ 2,400,800                    
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ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,400,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนบางลี่

วทิยา ต าบลสองพีน่อ้ง อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนสองพี่

นอ้งวทิยา ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนศรี

ประจนัต(์เมธปีระมขุ) ต าบลศรีประจนัต ์อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดั หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนอู่ทอง

ศึกษาลยั ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 789,107,700              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 778,296,200              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 778,296,200              

งบอดุหนุน 778,296,200              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 778,296,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 132134 778,296,200                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 132134 109,626,400                 

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 132134 52,855,100                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 132134 55,563,400                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 132134 95,523,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 132134 464,728,100                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 10,811,500                

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 10,811,500                

งบลงทนุ 10,811,500                

ครุภณัฑ์ 4,400,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,400,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัลาดตาล ต าบลดอนมะสงัข ์อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหว้ยเจริญ ต าบลวงัน า้ซบั อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนตลิง่ชนัวทิยา ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัวงัพระนอน ต าบลดอนก ายาน อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัวงักุ่ม ต าบลโพธิ์พระยา อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัสระด่าน ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนไทยรฐัวทิยา ๒๐ (บา้นหนองมะค่าโมง) ต าบลหนองมะค่าโมง 

อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัทบัผึ้งนอ้ย ต าบลวงัคนั อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นละวา้วงัควาย ต าบลวงัยาว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นทุ่งมะกอก ต าบลองคพ์ระ อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัปากดงท่าศาล ต าบลเขาดนิ อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัยางนอน ต าบลยางนอน อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัอู่ตะเภา ต าบลหวันา อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนององิพงิ ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเดมิบางนางบวช ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนกฤษณา ต าบลกฤษณา อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัดงขี้เหลก็ ต าบลวงัหวา้ อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัทุ่งแฝก ต าบลวงัลกึ อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองกระถนิ ต าบลทพัหลวง อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัหนองทราย ต าบลหนองราชวตัร อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นสระเตย ต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 7 ต าบลนางบวช อ าเภอเดมิบางนางบวช ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนสระยายโสมวทิยา ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,411,500                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,411,500                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัลาดตาล ต าบลดอนมะสงัข ์อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 199,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหว้ยเจริญ ต าบลวงัน า้ซบั อ าเภอศรี

ประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนตลิง่ชนัวทิยา ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัวงัพระนอน ต าบลดอนก ายาน อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 64,000                        

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัวงักุ่ม ต าบลโพธิ์พระยา อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 398,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัสระด่าน ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอดอน

เจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 319,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนไทยรฐัวทิยา ๒๐ (บา้นหนองมะค่าโมง) ต าบล

หนองมะค่าโมง อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 399,000                      
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รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัทบัผึ้งนอ้ย ต าบลวงัคนั อ าเภอด่านชา้ง 

จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 395,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นละวา้วงัควาย ต าบลวงัยาว อ าเภอด่านชา้ง 

จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นทุ่งมะกอก ต าบลองคพ์ระ อ าเภอด่านชา้ง 

จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัยางนอน ต าบลยางนอน อ าเภอเดมิบางนาง

บวช จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 351,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัอู่ตะเภา ต าบลหวันา อ าเภอเดมิบางนางบวช

 จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 399,900                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนององิพงิ ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอ

เดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 389,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนกฤษณา ต าบลกฤษณา อ าเภอบางปลามา้ แห่ง 1 149,700                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัทุ่งแฝก ต าบลวงัลกึ อ าเภอสามชกุ จงัหวดั แห่ง 1 353,900                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองกระถนิ ต าบลทพัหลวง อ าเภอหนอง

หญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัหนองทราย ต าบลหนองราชวตัร อ าเภอ

หนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นสระเตย ต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญา้

ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 394,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 7 ต าบลนางบวช อ าเภอ

เดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนสระยายโสมวทิยา ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่

ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 370,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 197,115,760              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 2,403,280                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 2,403,280                 

งบลงทนุ 2,403,280                 

ครุภณัฑ์ 2,403,280                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,403,280                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองกระดี่ ต าบลนิคมกระเสยีว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

สามเอก ต าบลโคกชา้ง อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 15 22,200                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดักุ่ม

โคก ต าบลทุ่งคล ีอ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัคู

เมอืง ต าบลทุ่งคล ีอ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

บ่อกรุ คุรุประชาสรรค ์ต าบลบ่อกรุ อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 78 115,440                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ท่าทอง ต าบลปากน า้ อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

น า้พ ุต าบลหวัเขา อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 41 60,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

กระทุ่มทอง ต าบลองครกัษ ์อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

องครกัษ ์ต าบลองครกัษ ์อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัอุ

ทุมพราราม ต าบลดอนโพธิ์ทอง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัปู่

เจา้ ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 27 39,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัดง

ขี้เหลก็ ต าบลวงัหวา้ อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัศรี

เฉลมิเขต ต าบลดอนมะนาว อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ทุ่งคอก ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บวัขาว ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ไชยนาราษฎร ์ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ทองประดษิฐ ์ต าบลบางเลน อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

รางบวัทอง (สุวรรณวทิยา) ต าบลบา้นกุ่ม อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อาทรสงัขะวฒันะ 1 วดัลาดบวั ต าบลบา้นชา้ง อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองจกิ ต าบลหนองบ่อ อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัหวั

โพธิ์ ต าบลหวัโพธิ์ อ  าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัท่า

ไชย (ประชานุกูล) ต าบลหวัโพธิ์ อ  าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

หนองสะเดา ต าบลหนองสะเดา อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัโภ

คาราม ต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โป่งพรานอนิทร ์ต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ดอนมะเกลอื (นนัทราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลดอนมะเกลอื อ าเภออู่ทอง ชดุ 30 44,400                        



80 / 129

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03720000 จงัหวดัสพุรรณบรุี

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งดนิด า ต าบลบา้นโขง้ อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัคีรี

เจริญผล ต าบลพลบัพลาไชย อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองกฏุ ิต าบลพลบัพลาไชย อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

สระพงัลาน ต าบลสระพงัลาน อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

วดันนัทวนั ต าบลสระพงัลาน อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ดอนสุโข ต าบลสระพงัลาน อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัราษฎรบ ารุง ต าบลดอนเจดยี ์อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัชธีาราม ต าบลไร่รถ อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลเดมิบางนางบวช (วดัท่าชา้ง) ต าบลเขาพระ อ าเภอเดมิบาง

นางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหนองกระทุ่ม ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเดมิบางนางบวช ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นปากดง ต าบลหวัเขา อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหวัเขา ต าบลหวัเขา อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัอู่ตะเภา ต าบลหวันา อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัเทพสุธาวาส ต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองวลัยเ์ปรียง ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัเวฬวุนั ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดับา้นสระ ต าบลบา้นสระ อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองแขม ต าบลยา่นยาว อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองขาม ต าบลหนองขาม อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัสามคัคีธรรม ต าบลหนองโพธิ์ อ  าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดันนัทวนั ต าบลสระพงัลาน อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นพบุ่องป่าข ีต าบลหว้ยขมิ้น อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นพบุ่องป่าข ีต าบลหว้ยขมิ้น อ าเภอด่านชา้ง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นวงัยาว ต าบลวงัยาว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 135,000                      
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ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 153,289,280              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 119,578,800              

งบลงทนุ 119,578,800              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 119,578,800                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,578,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

บุญศรีสุวรรณราษฎรส์ามคัคี ต าบลสระกระโจม อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดั หลงั 1 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ต าบลเขาพระ อ าเภอเดมิบางนาง

บวช จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 71,116,900                   

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

บา้นรางหางมา้ ต าบลปลายนา อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 2,697,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นบางกุง้ ต าบลบางกุง้ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี หลงั 1 5,436,000                    

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

สวนแตง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัพระธาตุ ต าบล

ศาลาขาว อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 387,800                      

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

ต าบลดอนตาล อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 393,000                      

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

บางใหญ่ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 393,000                      

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

บา้นกร่าง อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 393,000                      

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

 ต าบลศรีประจนัต ์อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 393,000                      

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

ราม ต าบลดอนปรู อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนวดัยาง ต าบลศรี

ประจนัต ์อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนวดัส านกัตะฆ่า 

ต าบลสนามคล ีอ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 393,000                      

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

ตลิง่ชนั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนวดัสุขเกษม ต าบลมะขามลม้ 

อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนวดับางเลน ต าบลกฤษณา 

อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนอนุบาล

ศรีประจนัต ์ต าบลศรีประจนัต ์อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดับา้นกลว้ย ต าบล

บา้นกร่าง อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 12 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่ง 6 ชัน้บน 6) โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดยี ์ต าบล

ดอนเจดยี ์อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 7,188,000                    
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดัเทพพทิกัษ ์ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดัท่าไชย (ประชานุกูล) ต าบลหวัโพธิ์ อ  าเภอสองพีน่อ้ง

 จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 หอ้งเรียน โรงเรียนวดัสระพงั

ลาน ต าบลสระพงัลาน อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 3,041,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนวดัหนองแจง ต าบลไร่รถ 

อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัไผ่ขาด ต าบลศรี

ส าราญ อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนวดัท่ากุ่ม ต าบลหนอง

สาหร่าย อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นบ่อส าราญ ต าบล

ทะเลบก อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 8 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่ง 4 ชัน้บน 4) โรงเรียนวดับ่อกรุ คุรุประชาสรรค ์ต าบลบ่อกรุ อ าเภอ

เดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 5,402,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 103/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียนวดั

โป่งแดง ต าบลหนองผกันาก อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 1,892,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดัก ามะเชยีร ต าบลเขาพระ อ าเภอเดมิบางนางบวช หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดักกเต็น ต าบลหว้ย

ขมิ้น อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัสามคัคีธรรม 

ต าบลหนองโพธิ์ อ  าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 387,800                      

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดยี ์

ต าบลดอนเจดยี ์อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 12,455,000                   

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนอนุบาลบา้นท่าพระยาจกัร  ต าบลอู่ทอง 

อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 8,080,500                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,740,400                    

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนเมอืงสุพรรณบุรี 

ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 421,700                      

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนวดัพระธาตุ 

ต าบลศาลาขาว อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 421,700                      

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนวดัสระประทุม 

ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 421,700                      

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนบา้นหนองสรวง ต าบล

ปลายนา อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 884,300                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

กฤษณา ต าบลกฤษณา อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

อนุบาลศรีประจนัต ์ต าบลศรีประจนัต ์อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

ยาง ต าบลศรีประจนัต ์อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบาง

ปลามา้ ต าบลตะค่า อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 159,100                      
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รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

ส านกัตะฆ่า ต าบลสนามคล ีอ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดัอู่

ยา ต าบลดอนก ายาน อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดัม

เหยงคณ์ ต าบลท่าระหดั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

ใหม่รตันเจดยี ์ต าบลดอนโพธิ์ทอง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

เทพสุธาวาส ต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

ดอนขาด ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 38,882,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

ต าบลรัว่ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสุพรรณภูม ิต าบลท่าพีเ่ลี้ยง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี แห่ง 1 468,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลวดัป่าเลไลยก ์ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 599,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัพระธาตุ ต าบลศาลาขาว อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี แห่ง 1 274,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัวงักุ่ม ต าบลโพธิ์พระยา อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี แห่ง 1 159,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัช่องลม ต าบลไผ่กองดนิ อ าเภอบางปลามา้ แห่ง 1 484,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโคกโคเฒ่า ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมอืง แห่ง 1 476,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพธิ์ศรี ต าบลจระเขใ้หญ่ อ าเภอบางปลามา้ แห่ง 1 133,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสงัฆจายเถร ต าบลสวนแตง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัป่าพฤกษ ์ต าบลบา้นแหลม อ าเภอบางปลามา้ แห่ง 1 191,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเขาดนิ ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี แห่ง 1 180,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัป่าพระเจา้ ต าบลปลายนา อ าเภอศรีประจนัต ์ แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดันิเวศนธ์รรมาราม ต าบลดอนก ายาน อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัจระเขใ้หญ่ ต าบลจรเขใ้หญ่ อ าเภอบางปลามา้ แห่ง 1 161,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัองครกัษ ์ต าบลองครกัษ ์อ าเภอบางปลามา้ แห่ง 1 171,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบางแม่หมา้ย ต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางปลามา้ แห่ง 1 277,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหว้ยสุวรรณวนาราม ต าบลดอนปรู อ าเภอศรี แห่ง 1 274,400                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัแกว้ ต าบลทบัตีเหลก็ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี แห่ง 1 132,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัวงัน า้เยน็ ต าบลวงัน า้เยน็ อ าเภอบางปลามา้ แห่ง 1 397,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัปู่เจา้ ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดั แห่ง 1 171,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกฤษณา ต าบลกฤษณา อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดั แห่ง 1 51,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดอนโพธิ์ทอง ต าบลดอนโพธิ์ทอง อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 179,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสาล ีต าบลสาล ีอ าเภอบางปลามา้ จงัหวดั แห่ง 1 111,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัปลายนา ต าบลวงัน า้ซบั อ าเภอศรีประจนัต ์ แห่ง 1 102,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นกลว้ย ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอศรีประจนัต ์ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นกร่าง ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอศรีประจนัต ์ แห่ง 1 77,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลศรีประจนัต ์ต าบลศรีประจนัต ์อ าเภอศรี แห่ง 1 137,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัยาง ต าบลศรีประจนัต ์อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดั แห่ง 1 1,129,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสามคัคีธรรม ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 244,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองชะอม ต าบลปลายนา อ าเภอศรีประจนัต ์ แห่ง 1 201,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดักระทุ่มทอง ต าบลองครกัษ ์อ าเภอบางปลามา้ แห่ง 1 127,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัจ าปี ต าบลสนามคล ีอ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัราษฎรบ์  ารุง ต าบลไผ่กองดนิ อ าเภอบางปลามา้ แห่ง 1 246,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดอนเจดยีร์าษฎรบู์รณะ ต าบลดอนมะสงัข ์อ าเภอ

เมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 132,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัอู่ยา ต าบลดอนก ายาน อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี แห่ง 1 321,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัส านกัตะฆ่า ต าบลสนามคล ีอ าเภอเมอืง แห่ง 1 152,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสุขเกษม ต าบลมะขามลม้ อ าเภอบางปลามา้ แห่ง 1 272,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเถรพลาย ต าบลวงัน า้ซบั อ าเภอศรีประจนัต ์ แห่ง 1 158,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัคูบวั ต าบลวดัดาว อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดั แห่ง 1 85,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัพงัม่วง ต าบลวงัน า้ซบั อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดั แห่ง 1 126,900                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหน่อสุวรรณ ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมอืง แห่ง 1 63,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดงขี้เหลก็ ต าบลวงัหวา้ อ าเภอศรีประจนัต ์ แห่ง 1 185,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัอทุุมพราราม ต าบลดอนโพธิ์ทอง อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 123,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลวดัสวนหงส ์ต าบลบางปลามา้ อ าเภอบางปลา แห่ง 1 98,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโบสถ ์ต าบลมะขามลม้ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดั แห่ง 1 235,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสกณุปกัษ ีต าบลตลิง่ชนั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี แห่ง 1 51,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดอนกลาง ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี แห่ง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับางจกิ ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดั แห่ง 1 165,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดอนบุบผาราม ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอศรีประจนัต์ แห่ง 1 364,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดอนไขเ่ต่า ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอบางปลามา้ แห่ง 1 130,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนเรศ ต าบลดอนเจดยี ์อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดั แห่ง 1 191,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองจกิรากขา่ ต าบลไร่รถ อ าเภอดอนเจดยี ์ แห่ง 1 418,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลวดัดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค)์ ต าบลบาง

พลบั อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 232,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองสลดัได ต าบลสระกระโจม อ าเภอดอน แห่ง 1 127,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวัเขา ต าบลสระกระโจม อ าเภอดอนเจดยี ์ แห่ง 1 496,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสระบวัทอง ต าบลบา้นโขง้ อ าเภออู่ทอง จงัหวดั แห่ง 1 78,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเขาดสีลกั ต าบลพลบัพลาไชย อ าเภออู่ทอง แห่ง 1 55,300                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยหนิ ต าบลหนองโอ่ง อ าเภออู่ทอง จงัหวดั แห่ง 1 262,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัท่าไชย (ประชานุกูล) ต าบลหวัโพธิ์ อ  าเภอสองพี่ แห่ง 1 365,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่ง ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดั แห่ง 1 322,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเทพพทิกัษ ์ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพีน่อ้ง แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบวัขาว ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดั แห่ง 1 103,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นรางโพธิ์ ต าบลจรเขส้ามพนั อ าเภออู่ทอง จงัหวดั แห่ง 1 122,200                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดันนัทวนั ต าบลสระพงัลาน อ าเภออู่ทอง จงัหวดั แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโภคาราม ต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง จงัหวดั แห่ง 1 291,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัคีรีรตันาราม ต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง จงัหวดั แห่ง 1 150,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัลาดประทุมทอง ต าบลบา้นชา้ง อ าเภอสองพีน่อ้ง แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัไชยนาราษฎร ์ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพีน่อ้ง แห่ง 1 110,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสองพีน่อ้ง ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพีน่อ้ง แห่ง 1 497,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัส าเภาทอง ต าบลบางตะเคียน อ าเภอสองพีน่อ้ง แห่ง 1 128,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไผ่ตาโม ้ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพีน่อ้ง แห่ง 1 238,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัจนัทราวาส ต าบลกระจนั อ าเภออู่ทอง จงัหวดั แห่ง 1 391,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัยางยีแ่ส ต าบลกระจนั อ าเภออู่ทอง จงัหวดั แห่ง 1 498,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัยา่นซือ่ ต าบลบา้นชา้ง อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดั แห่ง 1 303,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพานิชชวีะอปุถมัภ ์ต าบลเจดยี ์อ าเภออู่ทอง จงัหวดั แห่ง 1 130,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัท่าขา้ม ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดั แห่ง 1 486,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัด่านชา้ง ต าบลด่านชา้ง อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดั แห่ง 1 234,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสระเตย ต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญา้ไซ แห่ง 1 487,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกระถนิ ต าบลทพัหลวง อ าเภอหนองหญา้ แห่ง 1 442,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัป่าสะแก ต าบลป่าสะแก อ าเภอเดมิบางนางบวช แห่ง 1 312,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัวงัจกิ ต าบลวงัลกึ อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัล  าพนับอง ต าบลหนองหญา้ไซ อ าเภอหนองหญา้ แห่ง 1 279,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกระดี่ ต าบลนิคมกระเสยีว อ าเภอด่านชา้ง แห่ง 1 172,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นใหม่กโิล8 ต าบลหนองมะค่าโมง อ าเภอด่านชา้ง แห่ง 1 405,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัก ามะเชยีร ต าบลเขาพระ อ าเภอเดมิบางนางบวช แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดันางพมิพ ์ต าบลวงัลกึ อ าเภอสามชกุ จงัหวดั แห่ง 1 328,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัอู่ตะเภา ต าบลหวันา อ าเภอเดมิบางนางบวช แห่ง 1 295,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสระบวัก า่ ต าบลหนองมะค่าโมง อ าเภอด่านชา้ง แห่ง 1 256,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัท่าทอง ต าบลปากน า้ อ าเภอเดมิบางนางบวช แห่ง 1 317,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเดมิบาง ต าบลเดมิบาง อ าเภอเดมิบางนางบวช แห่ง 1 233,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหา้ง ต าบลหนองขาม อ าเภอหนองหญา้ไซ แห่ง 1 272,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพฒันาปากน า้ ต าบลปากน า้ อ าเภอเดมิบางนางบวช แห่ง 1 404,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัปากน า้ ต าบลปากน า้ อ าเภอเดมิบางนางบวช แห่ง 1 383,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองกระทุ่ม ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเดมิบาง

นางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแหลมสะแก ต าบลเดมิบาง อ าเภอเดมิบางนาง แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัฉวาก ต าบลหวัเขา อ าเภอเดมิบางนางบวช แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลาด ต าบลบ่อกรุ อ าเภอเดมิบางนางบวช แห่ง 1 238,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหวัเขา ต าบลหวัเขา อ าเภอเดมิบางนางบวช แห่ง 1 238,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัวงัคนั ต าบลวงัคนั อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดั แห่ง 1 113,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนององิพงิ ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเดมิบาง

นางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 495,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลด่านชา้ง ต าบลด่านชา้ง อ าเภอด่านชา้ง แห่ง 1 200,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสามชกุ ต าบลสามชกุ อ าเภอสามชกุ จงัหวดั แห่ง 1 491,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัยางนอน ต าบลยางนอน อ าเภอเดมิบางนางบวช แห่ง 1 244,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นสระ ต าบลบา้นสระ อ าเภอสามชกุ จงัหวดั แห่ง 1 499,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแหน ต าบลหนองขาม อ าเภอหนองหญา้ไซ แห่ง 1 472,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดักกตาด ต าบลหว้ยขมิ้น อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดั แห่ง 1 405,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองสงัขท์อง ต าบลหนองผกันาก อ าเภอสามชกุ แห่ง 1 332,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับลัลงัก ์ต าบลหนองหญา้ไซ อ าเภอหนองหญา้ไซ แห่ง 1 393,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัวงักลุา ต าบลเขาพระ อ าเภอเดมิบางนางบวช แห่ง 1 483,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัไทร ต าบลหวัเขา อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดั แห่ง 1 408,700                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดอนตาล ต าบลหวันา อ าเภอเดมิบางนางบวช แห่ง 1 182,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งหนองแกว้ ต าบลทพัหลวง อ าเภอหนองหญา้ แห่ง 1 255,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวัทอง ต าบลกระเสยีว อ าเภอสามชกุ แห่ง 1 129,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปากดง ต าบลหวัเขา อ าเภอเดมิบางนางบวช แห่ง 1 129,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัคูเมอืง ต าบลทุ่งคล ีอ าเภอเดมิบางนางบวช แห่ง 1 278,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองส าโรง ต าบลหนองหญา้ไซ อ าเภอหนอง แห่ง 1 459,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัวุง้สุทธาวาส ต าบลทุ่งคล ีอ าเภอเดมิบางนางบวช แห่ง 1 188,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดันางบวช ต าบลนางบวช อ าเภอเดมิบางนางบวช แห่ง 1 224,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัทุ่งแฝก ต าบลวงัลกึ อ าเภอสามชกุ จงัหวดั แห่ง 1 328,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองผอื ต าบลด่านชา้ง อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดั แห่ง 1 369,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับางขวาก ต าบลยา่นยาว อ าเภอสามชกุ จงัหวดั แห่ง 1 293,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองนา ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเดมิบางนาง แห่ง 1 220,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองผกันาก ต าบลหนองผกันาก อ าเภอสามชกุ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงเสลา ต าบลองคพ์ระ อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดั แห่ง 1 432,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองจกิยาว ต าบลหนองโพธิ์ อ  าเภอหนองหญา้ แห่ง 1 453,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัท่าเตียน ต าบลเดมิบาง อ าเภอเดมิบางนางบวช แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดอนส าโรง ต าบลหนองหญา้ไซ อ าเภอหนองหญา้ แห่ง 1 497,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพบุ่องป่าข ีต าบลหว้ยขมิ้น อ าเภอด่านชา้ง แห่ง 1 406,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัยาว ต าบลวงัยาว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,261,500                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนวดัดอน

โพธิ์ทอง ต าบลดอนโพธิ์ทอง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 417,600                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนวดัลาดตาล ต าบลดอนมะสงัข ์อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี

 จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 330,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนบา้นหว้ยเจริญ ต าบลวงัน า้ซบั อ าเภอศรีประจนัต ์ แห่ง 1 153,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนอนุบาลหนองหญา้ไซ (วดัหนองหลวง) ต าบลหนอง

หญา้ไซ อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 359,500                      
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การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 13,151,540                

งบลงทนุ 13,151,540                

ครุภณัฑ์ 13,151,540                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,544,300                    

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น โรงเรียนวดับางสาม ต าบลบางตะเคียน 

อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดันิเวศนธ์รรมาราม ต าบลดอนก ายาน 

อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองขาม ต าบลสนามคล ีอ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัปลายนา ต าบลวงัน า้ซบั อ าเภอศรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัสามคัคีธรรม ต าบลสระแกว้ อ าเภอ

เมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัจ าปี ต าบลสนามคล ีอ าเภอเมอืง เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัเถรพลาย ต าบลวงัน า้ซบั อ าเภอศรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัดอนกระเบื้อง ต าบลบางใหญ่ อ าเภอ

บางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัสุวรรณนาคี ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัดอนตาจนี ต าบลวดัดาว อ าเภอบางปลา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัชปีะขาว ต าบลตะค่า อ าเภอบางปลามา้ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนกฤษณา ต าบลกฤษณา อ าเภอบางปลามา้ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดับางเลน ต าบลกฤษณา อ าเภอบางปลามา้ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัลานคา ต าบลโคกคราม อ าเภอบางปลา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัโบสถ ์ต าบลมะขามลม้ อ าเภอบางปลามา้ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัสามทอง ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัล  าบวั ต าบลจระเขใ้หญ่ อ าเภอบางปลา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัวงักุ่ม ต าบลโพธิ์พระยา อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 50,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองปรือ ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัดอนบุบผาราม ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอ

ศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นยมเบอื ต าบลสระกระโจม อ าเภอดอน

เจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองกฏุ ิต าบลพลบัพลาไชย อ าเภออู่ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโป่ง ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพีน่อ้ง เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนององิพงิ ต าบลหนอง

กระทุ่ม อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 4 84,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง โรงเรียนวดัสระประทุม ต าบลตลิง่ชนั

 อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ตู ้ 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง โรงเรียนวดับา้นกร่าง ต าบลบา้นกร่าง

 อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ตู ้ 4 32,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนวดับางเลน ต าบลกฤษณา 

อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนวดัองครกัษ ์ต าบลองครกัษ ์

อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนบา้นรางหางมา้ ต าบลปลายนา 

อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ตู ้ 4 22,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนวดัคลองโมง ต าบลองครกัษ ์

อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ตู ้ 4 22,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนวดัใหม่รตันเจดยี ์ต าบลดอนโพธิ์

ทอง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ตู ้ 4 22,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนวดัสกณุปกัษ ีต าบลตลิง่ชนั 

อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั โรงเรียนวดัยาง ต าบลศรีประจนัต ์

อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ตู ้ 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,500 ลติร โรงเรียนวดั

คีรีเจริญผล ต าบลพลบัพลาไชย อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ใบ 1 6,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

หว้ยหนิ ต าบลหนองโอ่ง อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ใบ 2 18,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ทุ่งหนองแกว้ ต าบลทพัหลวง อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

วดัดอนสุโข ต าบลสระพงัลาน อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ใบ 1 19,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นหนองจกิรากขา่ ต าบลไร่รถ อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ใบ 1 19,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,487,200                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัสระประทุม ต าบล

ตลิง่ชนั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัราษฎรบ์  ารุง ต าบล

ไผ่กองดนิ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์

สามคัคี ต าบลสระกระโจม อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดับางสะแก (วทิยา

รงัสรรค)์ ต าบลบา้นกุ่ม อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองจกิ ต าบล

หนองบ่อ อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัเขาพนมนาง 

ต าบลหนองบ่อ อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดักลางบา้นดอน 

ต าบลบา้นดอน อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดันางพมิพ ์ต าบลวงั

ลกึ อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัหนองผกันาก 

ต าบลหนองผกันาก อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัล  าพนับอง ต าบล

หนองโพธิ์ อ  าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบางแม่หมา้ยรฐั

ราษฎรร์งัสฤษดิ์ ต าบลโคกคราม อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนทุ่งคลโีคกชา้งวทิยา 

ต าบลโคกชา้ง อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 451,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา

 2 ต าบลโคกคราม อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัโบสถ ์ต าบล

มะขามลม้ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัสระพงัลาน ต าบล

สระพงัลาน อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัป่าพฤกษ ์ต าบล

บา้นแหลม อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัเขาดนิ ต าบล

สระแกว้ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัลานคา ต าบล

โคกคราม อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัแกว้ ต าบลทบัตี

เหลก็ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 11,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัโพธิ์ตะควน 

ต าบลวดัดาว อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัใหม่บ  ารุงธรรม 

ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัคีรีเจริญผล 

ต าบลพลบัพลาไชย อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัเทพพทิกัษ ์ต าบล

ทุ่งคอก อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัรางบวัทอง 

(สุวรรณวทิยา) ต าบลบา้นกุ่ม อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัทองประดษิฐ ์

ต าบลบางเลน อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัเดมิบาง ต าบล

เดมิบาง อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นรางหางมา้ ต าบล

ปลายนา อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัสามทอง ต าบลตลิง่

ชนั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัหนองโสน ต าบล

สนามคล ีอ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดักระทุ่มทอง ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัศรีสรอ้ยเพชร ต าบล

บา้นดอน อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัเวฬวุนั ต าบลบ่อ

สุพรรณ อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัยางยีแ่ส ต าบลกระ

จนั อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นสะพงักร่าง ต าบล

ศรีส าราญ อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนพลบัพลาไชย ต าบล

พลบัพลาไชย อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดับางสาม ต าบลบาง

ตะเคียน อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัทุ่งกฐนิ ต าบลบ่อกรุ 

อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัสระประทุม 

ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัสกณุปกัษ ี

ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัองครกัษ ์

ต าบลองครกัษ ์อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นคลองชะอม

 ต าบลปลายนา อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดักาบบวั ต าบล

เขาดนิ อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนพฒันาปากน า้ 

ต าบลปากน า้ อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 12,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นดงเชอืก 

ต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดั

บา้นกร่าง ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดัอู่

ตะเภา ต าบลหวันา อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดั

หนองกระทุ่ม ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 2 30,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,164,500                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัสามทอง ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัดอนตาจนี ต าบลวดัดาว อ าเภอบางปลามา้ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัยาง ต าบลศรีประจนัต ์อ าเภอศรีประจนัต ์ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดับา้นกร่าง ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอศรีประจนัต ์ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองตาแกว้ ต าบลโคกชา้ง อ าเภอเดมิบางนาง

บวช จงัหวดัสุพรรณบุรี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนวดัหว้ยสุวรรณวนาราม 

ต าบลดอนปรู อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนวดัยาง ต าบลศรีประจนัต ์

อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นคลองชะอม ต าบล

ปลายนา อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนวดัดอนเจดยีร์าษฎรบู์รณะ

 ต าบลดอนมะสงัข ์อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 3 62,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัปากคลองกุ่ม ต าบลโคกคราม อ าเภอบางปลา

มา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 2 55,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดับางเลน ต าบลกฤษณา อ าเภอบางปลามา้ เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัหนองโสน ต าบลสนามคล ีอ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัปู่เจา้ ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอศรีประจนัต ์ เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัดอนบุบผาราม ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอศรี

ประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 2 60,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลศรีประจนัต ์ต าบลศรีประจนัต ์อ าเภอศรี

ประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นคลองชะอม ต าบลปลายนา อ าเภอศรีประจนัต์

 จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนวดัดอนบุบผาราม ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอศรีประจนัต ์ จอ 2 26,200                        
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รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนบา้นคลองชะอม ต าบลปลายนา อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดั จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนวดัหน่อสุวรรณ ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนอนุบาลศรีประจนัต ์ต าบลศรีประจนัต ์อ าเภอศรีประจนัต ์

จงัหวดัสุพรรณบุรี จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนวดัพนัต าลงึ ต าบลดอนก ายาน 

อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองปรือ ต าบลสระแกว้ 

อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดัปากคลองกุ่ม ต าบลโคก

คราม อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดัหว้ยสุวรรณวนาราม ต าบล

ดอนปรู อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดัคีรีรตันาราม ต าบลดอนคา 

อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัเถรพลาย ต าบลวงัน า้ซบั 

อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 3 69,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัสกณุปกัษ ีต าบลตลิง่ชนั 

อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 2 46,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัคีรีเจริญผล ต าบลพลบั

พลาไชย อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 2 46,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัคลองตนั ต าบลสระยายโสม

 อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 2 46,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัราษฎรบ ารุง ต าบลดอนเจดยี ์

 อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัหน่อสุวรรณ ต าบลโคกโค

เฒ่า อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 2 46,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 60 น้ิว โรงเรียนวดัใหม่รตันเจดยี ์ต าบลดอน

โพธิ์ทอง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัสุขเกษม ต าบลมะขามลม้ 

อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,504,040                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดัสามชกุ ต าบลสามชกุ อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 130,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดัคูเมอืง ต าบลทุ่งคล ีอ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

สุพรรณภูม ิต าบลท่าพีเ่ลี้ยง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

ไผ่โรงววั ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

บา้นทงึ ต าบลสามชกุ อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นสะพงักร่าง ต าบลศรีส าราญ อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

วดัหนองพนัเทา ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดัคีรีรตันาราม ต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดับา้นสระ ต าบลบา้นสระ อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัรางบวั

ทอง (สุวรรณวทิยา) ต าบลบา้นกุ่ม อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

บวัทอง ต าบลกระเสยีว อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบางแม่

หมา้ย ต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 80 126,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรี

ประจนัต ์ต าบลศรีประจนัต ์อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 70 110,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ปรือ ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัส านกั

ตะฆ่า ต าบลสนามคล ีอ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสุข

เกษม ต าบลมะขามลม้ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัล  าบวั 

ต าบลจระเขใ้หญ่ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัปู่เจา้ 

ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัศรี

เฉลมิเขต ต าบลดอนมะนาว อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัดอน

มะนาว ต าบลดอนมะนาว อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโป่ง 

ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัเวฬวุนั

 ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

โพธิ์ ต าบลศรีส าราญ อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนสองพีน่อ้ง

 ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัไชยนา

ราษฎร ์ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 20 31,600                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียน

อาทรสงัขะวฒันะ 1 วดัลาดบวั ต าบลบา้นชา้ง อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดั ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสระพงั

ลาน ต าบลสระพงัลาน อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดันนัทวนั

 ต าบลสระพงัลาน อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัดอน

มะเกลอื (นนัทราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลดอนมะเกลอื อ าเภออู่ทอง จงัหวดั ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโป่ง

พรานอนิทร ์ต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

กฏุ ิต าบลพลบัพลาไชย อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหวัโพธิ์

 ต าบลหวัโพธิ์ อ  าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนพลบั

พลาไชย ต าบลพลบัพลาไชย อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

จกิรากขา่ ต าบลไร่รถ อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

โพธิ์ ต าบลศรีส าราญ อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัท่าไชย 

(ประชานุกูล) ต าบลหวัโพธิ์ อ  าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัปากดง

ท่าศาล ต าบลเขาดนิ อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 65 102,700                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดักุ่มโคก

 ต าบลทุ่งคล ีอ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นไผ่สี

ทอง ต าบลองคพ์ระ อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสามเอก

 ต าบลโคกชา้ง อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 43 67,940                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัท่า

เตียน ต าบลเดมิบาง อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัองครกัษ ์ต าบลองครกัษ ์อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัเทพสุธาวาส ต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองจกิ ต าบลหนองบ่อ อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัด่านชา้ง ต าบลด่านชา้ง อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดักกเต็น ต าบลหว้ยขมิ้น อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนพฒันาปากน า้ ต าบลปากน า้ อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหวัเขา ต าบลหวัเขา อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองส าโรง ต าบลหนองหญา้ไซ อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

บวัขาว ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัเวฬุ

วนั ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

ลาดประทุมทอง ต าบลบา้นชา้ง อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

คอกววั ต าบลหนองโอ่ง อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

เทพพทิกัษ ์ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัคีรี

เจริญผล ต าบลพลบัพลาไชย อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัไผ่

โรงววั ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัโภ

คาราม ต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัไชย

นาราษฎร ์ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัไทร

 ต าบลหวัเขา อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ทบัละคร ต าบลวงัคนั อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

ประชมุสงฆ ์ต าบลปากน า้ อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัวงักุ่ม ต าบลโพธิ์พระยา อ าเภอเมอืง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดักระทุ่มทอง ต าบลองครกัษ ์อ าเภอบางปลามา้ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัหว้ยสุวรรณวนาราม ต าบลดอนปรู อ าเภอศรี

ประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัท่าทอง ต าบลปากน า้ อ าเภอเดมิบางนางบวช ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดักุ่มโคก ต าบลทุ่งคล ีอ าเภอเดมิบางนางบวช ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองนา ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเดมิบาง

นางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดัดงขี้เหลก็ ต าบลวงัหวา้ อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดัโพธิ์ตะควน ต าบลวดัดาว อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองวลัยเ์ปรียง ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพีน่อ้ง ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโคก7ลูก ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดันิเวศนธ์รรมาราม ต าบลดอนก ายาน อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 135,000                      



98 / 129

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03720000 จงัหวดัสพุรรณบรุี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบางแม่หมา้ย ต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัส านกัตะฆ่า ต าบลสนามคล ีอ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัหนองหลอด ต าบลดอนเจดยี ์อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัเทพพทิกัษ ์ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนอนุบาลด่านชา้ง ต าบลด่านชา้ง อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองกระดี่ ต าบลนิคมกระเสยีว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นใหม่กโิล8 ต าบลหนองมะค่าโมง อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัหนองโรง ต าบลหนองผกันาก อ าเภอสามชกุ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองหา้ง ต าบลหนองขาม อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นปากดง ต าบลหวัเขา อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 5,019,240                 

งบลงทนุ 5,019,240                 

ครุภณัฑ์ 5,019,240                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 207,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 20 แผ่น 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ต าบลอุ่ทอง 

อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ต าบลรัว่ใหญ่ อ าเภอเมอืง เครื่อง 3 141,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ต าบลอุ่ทอง อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ต าบลเขาพระ อ าเภอเดมิบางนางบวช ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ต าบลเขาพระ อ าเภอเดมิ

บางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี ใบ 2 10,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ต าบลเขาพระ อ าเภอเดมิ

บางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี ใบ 1 9,800                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 901,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 3 ต าบลเขาพระ อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 

1 ต าบลรัว่ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 5 80,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 

3 ต าบลเขาพระ อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 12 192,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ต าบลรัว่ใหญ่ 

อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 8 168,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ต าบลอุ่ทอง 

อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 9 189,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ต าบลอุ่ทอง

 อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ต าบลเขาพระ อ าเภอเดมิบางนางบวช เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ต าบลรัว่ใหญ่ อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 10 31,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

ต าบลอุ่ทอง อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

ต าบลอุ่ทอง อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ต าบลอุ่ทอง 

อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 4 92,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 141,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ต าบลเขาพระ อ าเภอเดมิ

บางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ต าบลอุ่ทอง อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ต าบลเขาพระ อ าเภอเดมิบางนางบวช 

จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ต าบลเขาพระ อ าเภอเดมิบาง

นางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ต าบลเขาพระ อ าเภอเดมิบางนางบวช 

จงัหวดัสุพรรณบุรี ตู ้ 2 50,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ต าบลเขาพระ อ าเภอเดมิบางนางบวช 

จงัหวดัสุพรรณบุรี ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 162,800                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 

3 ต าบลเขาพระ อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 

1 ต าบลรัว่ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ต าบล

รัว่ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ต าบล

เขาพระ อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ต าบลอุ่ทอง อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 2 46,400                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,605,440                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนวดัทุ่งคอก ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนวดัท่าไชย (ประชานุกูล) ต าบลหวัโพธิ์ อ  าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นสระเตย ต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไม ้(Shopping List) โรงเรียนวดั

หนองแจง ต าบลไร่รถ อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

กฤษณา ต าบลกฤษณา อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

ยางนอน ต าบลยางนอน อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

วดัดอนมะเกลอื (นนัทราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลดอนมะเกลอื อ าเภออู่ทอง ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

วดัป่าพระเจา้ ต าบลปลายนา อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

วดัหนองทราย ต าบลหนองราชวตัร อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหวัวงั ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดัท่าไชย (ประชานุกูล) ต าบลหวัโพธิ์ อ  าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัป่าพระเจา้ ต าบลปลายนา อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัวงักุ่ม ต าบลโพธิ์พระยา อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองขาม ต าบลหนองขาม อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัเขาพนม

นาง ต าบลหนองบ่อ อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

จกิรากขา่ ต าบลไร่รถ อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 60,000                        
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัสระพงั

ลาน ต าบลสระพงัลาน อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัแกว้ 

ต าบลทบัตีเหลก็ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 60 100,800                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัเขาพนม

นาง ต าบลหนองบ่อ อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 10 16,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัจนัทรา

วาส ต าบลกระจนั อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัทอง

ประดษิฐ ์ต าบลบางเลน อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัดอน

มะเกลอื (นนัทราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลดอนมะเกลอื อ าเภออู่ทอง จงัหวดั ชดุ 10 16,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนพลบั

พลาไชย ต าบลพลบัพลาไชย อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 10 16,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

จกิรากขา่ ต าบลไร่รถ อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัท่าไชย 

(ประชานุกูล) ต าบลหวัโพธิ์ อ  าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 32 53,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ยาว ต าบลหว้ยขมิ้น อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 50 84,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

กระถนิ ต าบลทพัหลวง อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 16 26,880                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียน

กฤษณา ต าบลกฤษณา อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

เขาก าแพง ต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ทุ่งดนิด า ต าบลบา้นโขง้ อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

สระพงัลาน ต าบลสระพงัลาน อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัท่า

ไชย (ประชานุกูล) ต าบลหวัโพธิ์ อ  าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานยนต ์ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหวั

วงั ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 132,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองจกิรากขา่ ต าบล

ไร่รถ อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองกระถนิ ต าบล

ทพัหลวง อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนวดัจระเขใ้หญ่ ต าบลจรเขใ้หญ่ 

อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนวดัป่าพระเจา้ ต าบลปลายนา 

อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนวดับางบอน ต าบลหวัโพธิ์ อ  าเภอ

สองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 135,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นทุ่งดนิด า ต าบลบา้นโขง้ อ าเภอ

อู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนวดัป่าสะแก ต าบลป่าสะแก อ าเภอ

เดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 135,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 15,539,700                

งบลงทนุ 15,539,700                

ครุภณัฑ์ 2,062,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 111,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นพนุ า้รอ้น 

ต าบลด่านชา้ง อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 2 111,800                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,914,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตส์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ โรงเรียนบา้นกลว้ย ต าบลวงัยาว อ าเภอ คนั 1 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตส์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ โรงเรียนวดัคอกชา้ง ต าบลองคพ์ระ คนั 1 957,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยหนิด า ต าบลวงัยาว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 25 37,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,476,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,306,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกันกัเรียน (4 หอ้ง แบบกรมอาชวีศึกษา) โรงเรียน

บา้นกลว้ย ต าบลวงัยาว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 1,306,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,056,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดัคอกชา้ง ต าบลองคพ์ระ อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นพนุ า้รอ้น ต าบลด่านชา้ง อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,335,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยหนิด า ต าบลวงัยาว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดั แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกลว้ย ต าบลวงัยาว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดั แห่ง 1 646,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นละวา้วงัควาย ต าบลวงัยาว อ าเภอด่านชา้ง แห่ง 1 417,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั สุพรรณบุรี ต าบลไผ่ขวาง 

อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 2,222,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 779,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

หว้ยหนิด า ต าบลวงัยาว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 96,600                        
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รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียน

กาญจนาภเิษกวทิยาลยั สุพรรณบุรี ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี แห่ง 1 682,700                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 32,928,400                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 30,527,600                

งบลงทนุ 30,527,600                

ครุภณัฑ์ 704,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 41,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 20 แผ่น 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 9 ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ตู ้ 2 11,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 535,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 

ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 18 396,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 23,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั เครื่อง 13 32,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 4 84,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 127,500                      

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 9 ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 2 46,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 ต าบล

สนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 ต าบลสนาม

ชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ตวั 2 38,600                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,823,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,022,600                   

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 3

 ต าบลด่านชา้ง อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบางลีว่ทิยา ต าบลสอง

พีน่อ้ง อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 506,200                      

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

นิคมกระเสยีว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 3,528,400                    

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนหนองหญา้ไซวทิยา  ต าบลหนองหญา้ไซ 

อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 8,347,500                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

สามชกุรตันโภคาราม ต าบลสามชกุ อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 159,100                      
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ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,542,300                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสงวนหญงิ ต าบลท่าพีเ่ลี้ยง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี แห่ง 1 919,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 3 ต าบลด่านชา้ง อ าเภอด่านชา้ง แห่ง 1 1,381,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองวลัยเ์ปรียงวทิยา ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอู่ทอง ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 1,374,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา6 ต าบลหนองสะเดา อ าเภอ แห่ง 1 402,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสามชกุรตันโภคาราม ต าบลสามชกุ อ าเภอสามชกุ แห่ง 1 2,657,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหรรษาสุจติตว์ทิยา 2 ต าบลมะขามลม้ อ าเภอบาง แห่ง 1 818,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนด่านชา้งวทิยา ต าบลนิคมกระเสยีว อ าเภอด่านชา้ง แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพทิยา ต าบลสระกระโจม อ าเภอ

ดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 574,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสวนแตงวทิยา ต าบลสวนแตง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี แห่ง 1 325,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 7 ต าบลนางบวช อ าเภอเดมิ

บางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 449,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสระยายโสมวทิยา ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง แห่ง 1 377,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวงัหวา้ราษฎรส์ามคัคี ต าบลวงัหวา้ อ าเภอศรี แห่ง 1 258,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนตลิง่ชนัวทิยา ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี แห่ง 1 465,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบ่อกรุวทิยา ต าบลบ่อกรุ อ าเภอเดมิบางนางบวช แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 5 ต าบลบางตาเถร อ าเภอสอง แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทุ่งแฝกพทิยาคม ต าบลวงัลกึ อ าเภอสามชกุ จงัหวดั แห่ง 1 149,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบางปลามา้ (สูงสุมารผดุงวทิย)์ ต าบลโคกคราม 

อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 567,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทุ่งคลโีคกชา้งวทิยา ต าบลโคกชา้ง อ าเภอเดมิบาง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบ่อสุพรรณวทิยา ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพีน่อ้ง แห่ง 1 493,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสรวงสุทธาวทิยา ต าบลปลายนา อ าเภอศรีประจนัต ์ แห่ง 1 203,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบางแม่หมา้ยรฐัราษฎรร์งัสฤษดิ์ ต าบลบางใหญ่ 

อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 301,600                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดอนคาวทิยา ต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง จงัหวดั แห่ง 1 973,500                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,099,600                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนสองพีน่อ้งวทิยา ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพีน่อ้ง แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนสามชกุ

รตันโภคาราม ต าบลสามชกุ อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 1,617,700                    

รายการระดบัที1่: รางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนสามชกุรตันโภคาราม 

ต าบลสามชกุ อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 261,900                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 2,400,800                 

งบลงทนุ 2,400,800                 

ครุภณัฑ์ 2,400,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,400,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนสระยาย

โสมวทิยา ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนสระกระโจม

โสภณพทิยา ต าบลสระกระโจม อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนด่านชา้ง

วทิยา ต าบลนิคมกระเสยีว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนบรรหาร

แจ่มใสวทิยา 6 ต าบลหนองสะเดา อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 8,494,800                 

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 1,382,400                 

งบลงทนุ 1,382,400                 

ครุภณัฑ์ 1,382,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาท ีศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 5 จงัหวดั

สุพรรณบุรี ต าบลทบัตีเหลก็ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 350,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขต

การศึกษา 5 จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลทบัตีเหลก็ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี คนั 1 814,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 130,000                      

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

การศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 5 จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลทบัตีเหลก็ อ าเภอ

เมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 26,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 45 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 

เขตการศึกษา 5 จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลทบัตีเหลก็ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี

 จงัหวดัสุพรรณบุรี ตู ้ 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขต

การศึกษา 5 จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลทบัตีเหลก็ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 5 จงัหวดั

สุพรรณบุรี ต าบลทบัตีเหลก็ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เตา 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เตาอบไมโครเวฟ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 5 

จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลทบัตีเหลก็ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เตา 1 13,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 63,300                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา

 5 จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลทบัตีเหลก็ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 5 จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ต าบลทบัตีเหลก็ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 42,500                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 8,800                         

รายการระดบัที1่: จกัรท าลวดลาย ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 5 

จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลทบัตีเหลก็ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี คนั 1 8,800                         

ครุภณัฑโ์รงงาน 16,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดักระดาษทราย แบบมอืถอื แบบสายพาน ขนาด 

100 มลิลเิมตร ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 5 จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ต าบลทบัตีเหลก็ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: เลือ่ยวงเดอืนไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 9 น้ิว ศูนย์

การศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 5 จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลทบัตีเหลก็ อ าเภอ

เมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 6,900                         

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 6,612,400                 

งบลงทนุ 6,612,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,612,400                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,612,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนสุพรรณบุรีปญัญานุกูล ต าบล

ทบัตีเหลก็ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 3,459,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 5 

จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลทบัตีเหลก็ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 3,153,200                    

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 500,000                   

งบอดุหนุน 500,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 500,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 500,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 464,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 464,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 464,000                   

งบด าเนินงาน 464,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 464,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 464,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,159,000                 

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 1,159,000                 

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 196,000                   

งบด าเนินงาน 196,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 196,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 196,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 40,000                     

งบด าเนินงาน 40,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 923,000                   

งบด าเนินงาน 923,000                   
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 923,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 923,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 101,889,100              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 70,311,900                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 61,881,900                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 57,286,800                

งบอดุหนุน 57,286,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 57,286,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 57,286,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 10,704,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 2,462,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 4,816,800                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 5,084,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 34,219,600                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 4,595,100                 

งบอดุหนุน 4,595,100                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,595,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 4,595,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 452,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 103,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 203,400                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 214,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 3,621,100                    

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชวีศึกษาใหม้คีวามเป็นเลศิเฉพาะทาง 8,430,000                 

พฒันาและยกระดบัการจดัอาชวีศึกษาในสาขาทีม่คีวามเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลศิ 8,430,000                 

งบลงทนุ 8,430,000                 

ครุภณัฑ์ 4,700,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,700,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑเ์ทคโนโลยชีวีภณัฑก์ าจดัศตัรูพชื วทิยาลยั

เกษตรและเทคโนโลยสุีพรรณบุรี ต าบลด่านชา้ง อ าเภอด่านชา้ง  จงัหวดั ชดุ 1 4,700,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,730,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,890,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอประชมุ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี

สุพรรณบุรี ต าบลด่านชา้ง อ าเภอด่านชา้ง  จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 1,890,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,840,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเรียนและหอ้งปฏบิตัิการพชืศาสตร ์ 

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสุีพรรณบุรี  ต าบลด่านชา้ง อ าเภอด่านชา้ง รายการ 1 1,840,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 31,577,200                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 5,490,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 5,490,000                 

งบลงทนุ 5,490,000                 

ครุภณัฑ์ 3,500,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,500,000                    
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัการอาชพี

สองพีน่อ้ง ต าบลบางพลบั อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบปัม๊ดเีซลพรอ้มอปุกรณ์  วทิยาลยัการอาชพี

อู่ทอง   ต าบลหนองโอ่ง อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งเรียน  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี

สุพรรณบุร ี ต าบลด่านชา้ง อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 500,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,990,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารประกอบการเรียนและหอ้งปฏบิตัิการ  

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสุีพรรณบุรี ต าบลด่านชา้ง อ าเภอด่านชา้ง รายการ 1 1,990,000                    

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 9,442,200                 

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 9,442,200                 

งบลงทนุ 9,442,200                 

ครุภณัฑ์ 682,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 682,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1(จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาลยัสารพดัช่างบรรหาร-แจ่มใส  ต าบลรัว้

ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 31 682,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,760,200                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,760,200                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกั วทิยาลยัสารพดัช่างบรรหาร-แจ่มใส ต าบลรัว้ใหญ่

 อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 8,760,200                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 15,651,000                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 15,651,000                

งบลงทนุ 15,651,000                

ครุภณัฑ์ 3,095,100                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,095,100                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งเรียนอจัฉริยะ วทิยาลยัอาชวีศึกษาสุพรรณบุรี

 ต าบลท่าพีเ่ลี้ยง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการพื้นฐานจ าลองปญัหาในระบบการสือ่สาร

ขอ้มูลผ่านเครือขา่ย เชงิแสงแบบพาสซพี  วทิยาลยัเทคนิคสุพรรณบุรี ต าบล

ด่านชา้ง อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 995,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกลงึขนาดยนัศูนยเ์หนือแท่น 165 มม. พรอ้ม

อปุกรณ์   วทิยาลยัเทคนิคสุพรรณบุรี ต าบลด่านชา้ง อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดั เครื่อง 2 600,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,555,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,555,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชัน้  วทิยาลยัอาชวีศึกษา

สุพรรณบุร ีต าบลท่าพีเ่ลี้ยง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 12,555,900                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยแีละสายปฏบิตักิาร 994,000                   

จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏบิตักิาร 994,000                   

งบลงทนุ 994,000                   

ครุภณัฑ์ 994,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 994,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการโรคสตัวน์ า้ วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยสุีพรรณบุรี ต าบลด่านชา้ง อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 994,000                      

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 56,567,300                
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แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 56,567,300                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 52,046,200                

จดัการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 52,046,200                

งบลงทนุ 52,046,200                

ครุภณัฑ์ 41,246,200                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 41,246,200                   

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการเครื่องจกัรพื้นฐาน ต าบลยา่น

ยาว อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี หอ้ง 1 12,410,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการประมวลผลกลุม่เมฆ ต าบล

ยา่นยาว อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี หอ้ง 1 1,467,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอรช่์วยในงานเขยีน

แบบ ออกแบบและแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์ต าบลยา่นยาว อ าเภอสามชกุ

 จงัหวดัสุพรรณบุรี หอ้ง 1 1,997,900                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการระบบควบคุมอตัโนมตัิทางอตุสาหกรรม 

ต าบลยา่นยาว อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองแขนกลอตุสาหกรรมแบบยูนิเวอรแ์ซลเพือ่

รองรบัเทคโนโลย ี4.0 ต าบลยา่นยาว อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 1,175,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกพื้นฐานงานวศิวกรรม ต าบลยา่นยาว อ าเภอสามชกุ

 จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 2,854,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการงานซอ่มบ ารุงงานโมบายไฮดรอลกินิวแมติก 

(ในเครื่องจกัรกลการเกษตรและอตุสาหกรรม) ต าบลยา่นยาว อ าเภอสามชกุ

 จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 17,600,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการอเิลก็ทรอนิกสแ์บบสมองกลฝงั

ตวั (Internet Of Think) ต าบลยา่นยาว อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี หอ้ง 1 1,625,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑส์นบัสนุนการจดัการเรียนการสอน ต าบลยา่น

ยาว อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 316,800                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,800,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,800,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารโรงฝึกงานคณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

ต าบลยา่นยาว อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 10,800,000                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 4,521,100                 

จดัการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์และพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 4,521,100                 

งบลงทนุ 4,521,100                 

ครุภณัฑ์ 4,521,100                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,521,100                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการทางภาษาระบบดจิติอล 

(Digital) ต าบลยา่นยาว อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี หอ้ง 1 3,052,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการการตลาด (SMART 

Marketing Lab) ต าบลยา่นยาว อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี หอ้ง 1 1,469,100                    

มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 108,306,800              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 89,806,800                

โครงการพฒันาและผลติก าลงัคนของประเทศ เพือ่รองรบันโยบาย Thailand 4.0 89,806,800                

ด าเนินการศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นนวตักรรมการพมิพแ์ละบรรจภุณัฑ์ 84,285,000                

งบอดุหนุน 84,285,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 80,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นการพมิพแ์ละบรรจภุณัฑ ์

วทิยาเขตสุพรรณบุรี ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั รายการ 1 80,000,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,285,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นนวตักรรมการ

พมิพแ์ละบรรจภุณัฑ ์จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 0 4,285,000                    

ด าเนินการศูนยฝึ์กปฏบิตักิารอาหารฮาลาล 5,521,800                 

งบอดุหนุน 5,521,800                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,521,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการศูนยฝึ์กปฏบิตัิการอาหารฮาลาล รายการ 0 5,521,800                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 18,500,000                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 18,500,000                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 18,500,000                

งบอดุหนุน 18,500,000                

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 18,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงแหลง่เรียนรูเ้พือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติของเด็ก

ระดบัประถมศึกษา วทิยาเขตสุพรรณบุรี ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนน ระบบระบายน า้ และแหลง่น า้สะอาดเพือ่การ

ใชส้อย วทิยาเขตสุพรรณบุรี ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี รายการ 0 12,500,000                   

กระทรวงสำธำรณสขุ 316,510,100               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 316,510,100              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 249,969,800              

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 3,945,000                 

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 3,945,000                 

งบลงทนุ 3,945,000                 

ครุภณัฑ์ 3,945,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 3,945,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลสมเด็จพระสงัฆราชองคท์ี่ 17  ต าบลสองพีน่อ้ง อ าเภอสองพีน่อ้ง เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลสมเด็จ

พระสงัฆราชองคท์ี่ 17 ต าบลสองพีน่อ้ง อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระสงัฆราชองคท์ี่ 17 ต าบลสองพีน่อ้ง อ าเภอสองพีน่อ้ง เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

สมเด็จพระสงัฆราชองคท์ี่ 17 ต าบลสองพีน่อ้ง อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลสมเด็จ

พระสงัฆราชองคท์ี่ 17 ต าบลสองพีน่อ้ง อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลสมเด็จพระสงัฆราช

องคท์ี่ 17 ต าบลสองพีน่อ้ง อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลสมเด็จพระสงัฆราชองคท์ี่ 17

 ต าบลสองพีน่อ้ง อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลสมเด็จพระสงัฆราชองคท์ี่ 17 ต าบลสองพีน่อ้ง อ าเภอสองพีน่อ้ง เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลสมเด็จ

พระสงัฆราชองคท์ี่ 17 ต าบลสองพีน่อ้ง อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 38,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลสมเด็จพระสงัฆราชองคท์ี่ 17 ต าบลสองพีน่อ้ง อ าเภอสองพีน่อ้ง

 จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลสมเด็จ

พระสงัฆราชองคท์ี่ 17 ต าบลสองพีน่อ้ง อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นท่าไชย ต าบลหวัโพธิ์ อ  าเภอสองพีน่อ้ง เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นกุ่ม ต าบลบา้นกุ่ม อ าเภอสองพีน่อ้ง เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นท่าไชย ต าบลหวัโพธิ์ อ  าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นกุ่ม ต าบลบา้นกุ่ม อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นกุ่ม ต าบลบา้นกุ่ม อ าเภอสองพีน่อ้ง เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นท่าไชย ต าบลหวัโพธิ์ อ  าเภอสองพีน่อ้ง เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นกุ่ม ต าบลบา้นกุ่ม อ าเภอสองพีน่อ้ง เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นท่าไชย ต าบลหวัโพธิ์ อ  าเภอสองพีน่อ้ง เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นท่าไชย ต าบลหวัโพธิ์ อ  าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นกุ่ม ต าบลบา้นกุ่ม อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัbิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหวัวงั ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพี่ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองกระทู ้ต าบลหนองบ่อ อ าเภอ

สองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหวัวงั ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพี่ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองกระทู ้ต าบลหนองบ่อ อ าเภอ

สองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหวัวงั ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพี่ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองกระทู ้ต าบลหนองบ่อ อ าเภอ

สองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นหวัวงั ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นหนองกระทู ้ต าบลหนองบ่อ อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเขาทอก ต าบลพลบัพลาไชย อ าเภออู่ เครื่อง 1 130,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นโพธิ์ ต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอเมอืงสุพรรณบุรี เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

สระแกว้ ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบางปลามา้ ต าบลบางปลามา้ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางปลามา้ ต าบลบางปลามา้ อ าเภอบาง

ปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลมดแดง ต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมดแดง ต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจนัต ์ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นกร่าง ต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจนัต์ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนปรู ต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจนัต ์ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมดแดง ต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจนัต ์ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนปรู ต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจนัต ์ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทพัหลวง ต าบลทพัหลวง อ าเภอหนองหญา้ เครื่อง 1 70,000                        

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 246,024,800              

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 246,024,800              

งบลงทนุ 246,024,800              

ครุภณัฑ์ 33,195,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 28,015,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพีระบบ

รวมศูนยไ์ม่นอ้ยกวา่ 8 เตียง โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช ต าบลท่าพีเ่ลี้ยง 

อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดมยาสลบชนิดซบัซอ้น 3 แกซ๊พรอ้มเครื่องช่วย

หายใจและเครื่อง ติดตามการท างานของหวัใจและสญัญานชพีอตัโนมตัิ

วเิคราะหแ์กซ๊ระหวา่งดมยาสลบ โรงพยาบาลสมเด็จพระสงัฆราชองคท์ี่ 17 

ต าบลสองพีน่อ้ง อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 2 5,350,000                    

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัใหญ่โคมคู่ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 130,000 ลกัซ์

หลอดแอลอดี ีโรงพยาบาลสมเด็จพระสงัฆราชองคท์ี่ 17 ต าบลสองพีน่อ้ง 

อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยด์จิติอล ฟลูออโรสโคป โรงพยาบาล

เจา้พระยายมราช ต าบลท่าพีเ่ลี้ยง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลบางปลามา้ ต าบลโคกคราม อ าเภอบางปลามา้ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งผ่าตดัตาพรอ้มเครื่องบนัทกึถา่ยภาพวดีทีศัน ์

โรงพยาบาลอู่ทอง ต าบลจรเขส้ามพนั อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 2,370,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลด่านชา้ง ต าบลด่านชา้ง อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องอบฆ่าเชื้ออตัโนมตัิชนิดอณุหภูมติ า่ดว้ยแกส๊เอทธลิี

นออกไซด ์100 %แบบเจาะแกซ๊อตัโนมตัิขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 150 ลติร 

โรงพยาบาลหนองหญา้ไซ ต าบลหนองหญา้ไซ อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดั เครื่อง 1 790,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัลานสายตาดจิติอล โรงพยาบาลเดมิบาง

นางบวช ต าบลเขาพระ อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 2,060,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อจลุนิทรียด์ว้ยไอน า้ระบบอตัโนมตัิขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 560 ลติร (Pre-Post Vac) หอ้งน่ึงทรงสีเ่หลีย่ม ชนิด 1 ประตู 

โรงพยาบาลดอนเจดยี ์ต าบลดอนเจดยี ์อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 1,930,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทนัตกรรมเคลือ่นที่พรอ้มเครื่องกรอฟนัแบบเคลือ่นที่

ได ้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางกุง้ ต าบลบางกุง้ อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 175,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

พรอ้มเครื่องอดัอากาศ โรงพยาบาลด่านชา้ง ต าบลด่านชา้ง อ าเภอด่านชา้ง 

จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 850,000                      

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 5,180,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพีพรอ้มระบบการแพทย์

ฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมอืตรวจหวัใจ สมอง และเครื่องพยงุชพีช ัน้สูง 

โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช ต าบลท่าพีเ่ลี้ยง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี เครื่อง 1 5,180,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 212,829,800                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 38,213,300                   

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นหว้ยแหง้ ต าบลหว้ยขมิ้น อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นดอนสนัชยั ต าบลวงัลกึ อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลนางบวช ต าบลนางบวช อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดั หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นบางสะแก ต าบลบางตะเคียน อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดั หลงั 1 1,210,100                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นดอน ต าบลบา้นดอน อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหนองขาม ต าบลหนองขาม อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดั หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลสระพงัลาน ต าบลสระพงัลาน อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลวดัโบสถ ์ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นสงัฆจายเถร ต าบลสวนแตง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี หลงั 1 1,159,400                    
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รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นทบักระดาษ ต าบลนิคมกระเสยีว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดั หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 100 หอ้ง เป็นอาคาร คสล. 6 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 3,450 ตารางเมตร โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช 

ต าบลท่าพีเ่ลี้ยง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 26,568,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 174,616,500                 

รายการระดบัที1่: ระบบงานสนบัสนุนประกอบอาคารผูป่้วยนอกและศูนย์

วนิิจฉยัรกัษาผ่าตดัโรคหวัใจ 6 ชัน้ โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช ต าบลท่าพี่

เลี้ยง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ระบบ 1 28,197,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอก 4 ชัน้ เป็นอาคาร คสล. 4 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร โรงพยาบาลด่านชา้ง ต าบลด่านชา้ง อ าเภอ

ด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 32,909,200                   

รายการระดบัที1่: ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืง 4 ชัน้ เป็นอาคาร คศล. 4 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 2,170 ตารางเมตร สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติ 60 

พรรษา นวมนิทราชนีิ ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารวนิิจฉยัโรค ผ่าตดัและผูป่้วยหนกั 5 ชัน้ เป็นอาคาร

 คสล. 5 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 10,950 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จ

พระสงัฆราชองคท์ี่ 17 ต าบลสองพีน่อ้ง อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอก 3 ชัน้ เป็นอาคาร คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางปลามา้ ต าบลโคกคราม 

อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 13,510,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 66,540,300                

ผลติและพฒันาบคุลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 63,395,600                

ผลติบคุลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข 63,395,600                

งบด าเนินงาน 24,400                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ บาท 0 24,400                        

งบลงทนุ 63,371,200                

ครุภณัฑ์ 380,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 380,000                      

รายการระดบัที1่: กระดานอเิลก็ทรอนิกส ์วทิยาลยัการสาธารณสุขสริินธร 

จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลทบัตีเหลก็ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 380,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 62,991,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 61,246,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยก์ารเรียนรู ้เป็นอาคาร คสล. 10 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 13,000 ตารางเมตร พรอ้มอปุกรณ์ประกอบอาคาร วทิยาลยั

พยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี หลงั 1 61,246,900                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,744,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคาร วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 

สุพรรณบุรี ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 1,744,300                    

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 3,144,700                 

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 2,662,200                 

งบลงทนุ 2,662,200                 

ครุภณัฑ์ 242,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 242,000                      



115 / 129

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03720000 จงัหวดัสพุรรณบรุี

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายเอกสารไดค้ร ัง้ละไม่นอ้ย

กวา่ 20 แผ่น ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลทบัตีเหลก็ 

อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วในการ

ถา่ยไม่ต า่กวา่ 50 แผ่นต่อนาท ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอหนองหญา้ไซ 

ต าบลหนองหญา้ไซ อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 1 210,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,420,200                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,420,200                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอดอนเจดยี ์ต าบลดอนเจดยี ์อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 1,210,100                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอสองพีน่อ้ง ต าบลเนินพระปรางค ์อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 1,210,100                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 482,500                   

งบลงทนุ 482,500                   

ครุภณัฑ์ 482,500                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 482,500                      

รายการระดบัที1่: ระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร ์ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

สุพรรณบุรี ต าบลทบัตีเหลก็ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ระบบ 1 482,500                      

กระทรวงอตุสำหกรรม 1,340,000                 

กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 1,340,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,340,000                 

การสรา้งความเขม้แขง็วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มและวสิาหกจิชมุชน 1,340,000                 

สนบัสนุนการส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 1,340,000                 

งบลงทนุ 1,340,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

ต าบลดอนก ายาน อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 52,000                        

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 52,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงประตูร ัว้ทางเขา้หลกัขา้งถนนมาลยัแมน ต าบล

ดอนก ายาน อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี งาน 1 52,000                        

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 29,963,700                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 8,837,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 8,837,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 8,637,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 8,637,000                 

งบอดุหนุน 8,637,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,637,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักงจกัร ต าบลรวัใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 333,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหน่อสุวรรณ ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคนัทด ต าบลท่าระหดั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวา่งอารมณ์ ต าบลพหิารแดง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับางใหญ่ ต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่าเจริญ ต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับางจกิ ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคลองโมง ต าบลองครกัษ ์อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโลกา ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองสรวง ต าบลปลายนา อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคลองชะอม ต าบลปลายนา อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสามชกุ ต าบลสามชกุ อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองกระทุ่ม ต าบลหนองสะเดา อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เนินมหาเชษฐ ์ต าบลหนองสะเดา อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัชายคลอง ๘ ต าบลหนองสะเดา อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่าฟืน ต าบลนางบวช อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองตาแกว้ ต าบลโคกชา้ง อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองแขม ต าบลเขาดนิ อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองสลกัได ต าบลสระกระโจม อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยวนัด ีต าบลสระกระโจม อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสระกระโจม ต าบลสระกระโจม อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัธญัญวารี ต าบลไร่รถ อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัชธีาราม ต าบลไร่รถ อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวนไทรวนาราม ต าบลดอนเจดยี ์อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดงปอ ต าบลด่านชา้ง อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 66,000                        
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทุ่งดนิด า ต าบลด่านชา้ง อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองโดน ต าบลหนองมะค่าโมง อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสระบวัก า่ ต าบลหนองมะค่าโมง อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัใหม่ฉายหริญั ต าบลหนองมะค่าโมง อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขาตะเภาทอง ต าบลหว้ยขมิ้น อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัองคพ์ระ ต าบลองคพ์ระ อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวงัยาว ต าบลวงัยาว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทบัผึ้ง ต าบลวงัคนั อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกส าโรง ต าบลหนองโอ่ง อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคอกววั ต าบลหนองโอ่ง อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขาถ า้โกปิดทอง ต าบลหนองโอ่ง อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัปญัจมติรชลติาราม ต าบลสระพงัลาน อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัชยัมงคล ต าบลสระพงัลาน อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัยางไทยเจริญผล ต าบลบา้นดอน อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัไผ่โรงววั ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัไชยนาราษฎร ์ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอนสงวน ต าบลหวัโพธิ์ อ  าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีประทุนทอง ต าบลหวัโพธิ์ อ  าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เกาะแกว้ ต าบลหวัโพธิ์ อ  าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีเฉลมิเขต ต าบลดอนมะนาว อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักองเงนิเชตะวนั ต าบลทพัหลวง อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคง้บ่อแร่ ต าบลทพัหลวง อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทพัหลวง ต าบลทพัหลวง อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองกระอฐิ ต าบลทพัหลวง อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 133,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีทองค า ต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสระเตย ต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองโก ต าบลหนองหญา้ไซ อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณะและปฏสิงัขรณ์พระอาราม

หลวงวดัป่าเลไลยก ์ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 660,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณะและปฏสิงัขรณ์พระอาราม

หลวงวดัสองพีน่อ้ง ต าบลตน้ตาล อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี วดั 1 660,000                      

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 200,000                   

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 200,000                   

งบอดุหนุน 200,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดัหนองพนัเทา ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 21,126,700                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 21,126,700                

การบงัคบัใชก้ฎหมาย อ านวยความยตุธิรรม และบริการประชาชน 21,126,700                

การบงัคบัใชก้ฎหมายและบริการประชาชน 21,126,700                

งบลงทนุ 21,126,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,126,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,126,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการ สภ.ดอนเจดยี ์ต าบลดอนเจดยี ์อ าเภอ

ดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี หลงั 1 21,126,700                   

หน่วยงำนของศำล 18,713,700                

ส านกังานศาลยตุธิรรม 17,520,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 17,520,000                

การอ านวยความยตุธิรรมและคุม้ครองสทิธเิสรีภาพตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ 17,520,000                

เสริมสรา้งระบบการบริหารส านกังาน 17,520,000                

งบรายจ่ายอื่น 17,520,000                

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลเยาวชนและครอบครวั

จงัหวดัสุพรรณบุรี ขนาด 4 บลัลงัก ์1 หลงั พรอ้มบา้นพกัและสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ ต าบลท่าระหดั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 17,520,000                   

ส านกังานศาลปกครอง 1,193,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,193,700                 

ผลงานดา้นการอ านวยความยตุธิรรมทางปกครอง 1,193,700                 

พจิารณาพพิากษาคดี 1,193,700                 

งบรายจ่ายอื่น 1,193,700                 

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัส าหรบัศาลปกครองสุพรรณบุรี 

ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 125,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ส าหรบัศาลปกครอง

สุพรรณบุรี ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 254,500                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยสุ  าหรบัศาลปกครองสุพรรณบุรี 

ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 126,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ านกังานส าหรบัศาลปกครองสุพรรณบุรี ต าบล

สนามชยั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ชดุ 1 687,600                      

หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 135,200                   

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลท่า

ระหดั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย   ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัสุพรรณบุรี  ต าบลท่าระหดั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี 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 าจงัหวดัสุพรรณบุรี  ต าบลท่าระหดั อ าเภอ ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสำหกจิ 21,002,400                

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 1,548,900                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 1,548,900                 

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 1,548,900                 

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 900,000                   

งบอดุหนุน 900,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 900,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดัสุพรรณบุรี ไร่ 600 900,000                      

จดัท าแปลงสาธติการปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 648,900                   

งบอดุหนุน 648,900                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 648,900                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการพฒันาป่าเศรษฐกจิ

 จงัหวดัสุพรรณบุรี ไร่ 300 648,900                      

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 407,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 407,500                   

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 407,500                   

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 407,500                   

งบอดุหนุน 407,500                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 407,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน คนั 1 407,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ เริ่มต ัง้แต่ปี 2558 - 2562 คนั 1 187,100                      



120 / 129

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03720000 จงัหวดัสพุรรณบรุี

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานสุพรรณบุรี ต าบลท่าพีเ่ลี้ยง อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี คนั 1 187,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลาง เริ่มต ัง้แต่ปี 2558 - 2562 คนั 1 220,400                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลางส านกังานสุพรรณบุรี ต าบลท่า

พีเ่ลี้ยง อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี คนั 1 220,400                      

การประปาส่วนภูมภิาค 1,792,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,792,000                 

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 1,792,000                 

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 1,792,000                 

งบลงทนุ 1,792,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,792,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,792,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ต าบลเดมิบาง อ าเภอเดมิ

บางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 1,792,000                    

การกฬีาแหง่ประเทศไทย 17,254,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 17,254,000                

การบริหารจดัการองคก์รและการบริการทางการกฬีา 17,254,000                

ยกระดบัศูนยบ์ริการกฬีาของ กกท. ทีม่มีาตรฐานการใหบ้ริการเพือ่รองรบัการพฒันา

กฬีาและการออกก าลงักาย 17,254,000                

งบลงทนุ 17,254,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,254,000                   

ค่าควบคุมงาน 711,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงาน ปรบัปรุง ต่อเติม ซอ่มแซม ผวิลู ่- ลาน

กรีฑา ภายในสนามกฬีาจงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 711,000                      

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,543,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ต่อเติม ซอ่มแซม ผวิลู ่- ลานกรีฑา ภายใน

สนามกฬีาจงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั แห่ง 1 15,800,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ระบบไฟฟ้าถนน ภายในศูนยฝึ์กกฬีาคนพกิาร

แห่งชาติ จงัหวดัสุพรรณบุรี ต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดั แห่ง 1 743,000                      

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 409,113,600               

จงัหวดัสุพรรณบรุี 284,916,100              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 284,916,100              

การพฒันาดา้นสงัคม 26,320,600                

พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนเพือ่ความอยู่ดมีสุีข 10,045,600                

งบด าเนินงาน 10,045,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,045,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 6,229,600                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 6,229,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 969,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 779,900                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมารถบสัปรบัอากาศ - 0 190,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 271,100                      
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รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 271,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 455,000                      

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ความเป็นอยู่ทีด่ขีองประชาชน 2,790,000                 

งบลงทนุ 2,790,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,790,000                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 2,790,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งประปาหมู่บา้นแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจ ุ30 

ลูกบาศกเ์มตร หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ต าบลบางพลบั อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดั แห่ง 1 2,790,000                    

ยกระดบัมาตรฐานการศึกษาจงัหวดัสุพรรณบรุี 4,485,000                 

งบด าเนินงาน 4,485,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,485,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 636,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,034,800                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 2,034,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ - 0 99,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าเอกสาร - 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาเครื่องเสยีงจดังาน - 0 28,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าแบบสอบถาม - 0 21,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 639,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 639,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 25,000                        

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 9,000,000                    

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 4,288,600                 

เสริมสรา้งการมส่ีวนร่วมพลงัประชารฐัและส่งเสริมความสามคัคปีรองดองสมานฉนัท์

ตามวถิปีระชาธปิไตย 4,288,600                 

งบด าเนินงาน 4,288,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,288,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,054,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 796,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 796,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 2,280,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 2,280,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 79,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 79,000                        

การพฒันาดา้นเกษตร 148,936,900              

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่การเกษตรจงัหวดัสุพรรณบรุี 121,056,700              

งบลงทนุ 121,056,700              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 121,056,700                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,722,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคนัก ัน้น า้คลอง 2 ขวา แม่น า้สุพรรณ หมู่ที่ 12 

ต าบลมะขามลม้ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ผวิกวา้ง 4.00 เมตร 

ฐานกวา้ง 7.00 เมตร สูงเฉลีย่ 0.60 เมตร ความยาว 1,200.00 เมตร แห่ง 1 1,465,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคนัก ัน้น า้และขดุลอกคูส่งน า้พรอ้มตกแต่งคนัดนิ 

หมู่ที่ 9 ต าบลมะขามลม้ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี คนัก ัน้น า้กวา้ง

 3.00 เมตร ฐานกวา้ง 5.00 เมตร สูงเฉลีย่ 1.20 เมตร ความยาว 1,550.00 

เมตร พรอ้มลงหนิคลกุ ขดุลอกมปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 6,706.25 แห่ง 1 2,257,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 5,125,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ขา้มคลองป่าพฤกษ ์

หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นแหลม อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ขนาดกวา้ง 

6.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร แห่ง 1 4,275,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานเดนิขา้ม หมู่ที่ 9 บา้นกกตาด ต าบลหว้ย

ขมิ้น อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ขนาดกวา้ง 1.80 เมตร ยาว 26.00 

เมตร มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16.80 ตารางเมตร พรอ้มประชาสมัพนัธโ์ครงการ แห่ง 1 850,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 4,274,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัเกบ็กกัน า้หนองอา้ยโพลง หมู่ที่ 4 ต าบลบาง

เลน อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 59,000 แห่ง 1 2,744,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัเกบ็กกัน า้หนองตาสุข หมู่ที่ 1 ต าบลบางเลน 

อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 22,920 แห่ง 1 1,530,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 107,935,700                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเดมิเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นหนอง

ปลอ้ง หมู่ที่ 10 ต าบลหนองโพธิ์ อ  าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี ผวิ

จราจรกวา้ง  6.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 4,807,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเดมิเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  จากถนน

สายแยกทางหลวงสาย สพ 3032 – บา้นหนองกอก หมู่ที่ 8 ต าบลทพัหลวง 

 อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  

ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 2,572,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเดมิเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 1 

ต าบลหนองราชวตัร อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี ขนาดผวิจราจร

กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร หนิคลกุไหล่ สายทาง 1 2,730,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเดมิเป็นถนนลาดยางผวิแอสฟลัติกคอนกรีต

 ถนนเทศบาล 1 ซอย 5 หมู่ที่ 3 ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี 

จงัหวดัสุพรรณบุรี ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5.50 เมตร ระยะทาง 0.790

กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  4,345 ตารางเมตร สายทาง 1 1,481,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเดมิเป็นถนนลาดยางผวิแอสฟลัติกคอนกรีต

 ถนนเทศบาล 1 ซอย 13 หมู่ที่ 6 ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี 

จงัหวดัสุพรรณบุรี ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.540 

กโิลเมตร  หนา 0.05 เมตร  หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  2,160 ตารางเมตร สายทาง 1 783,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลัติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 

และ 5 ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ขนาดผวิ

จราจรกวา้ง 8.00 เมตร ระยะทาง 1.625 กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 13,000 ตารางเมตร สายทาง 1 7,780,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเดมิเป็นถนนลาดยางแบบแอสฟลัติกคอนก

รีต หมู่ที่ 4 ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี  จงัหวดัสุพรรณบุรี ขนาด

ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.590 กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร  

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,360 ตารางเมตร สายทาง 1 1,420,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเดมิเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายเลยีบ

คลองบางปลารา้ หมู่ที่ 4 ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดั

สุพรรณบุรี ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.380 กโิลเมตร หนา สายทาง 1 4,720,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนทางเขา้วดัเขานางบวชระยะที่ 2 จากทาง

หลวงแผ่นดนิ หมายเลข 340 ถงึลานจอดรถหนา้วดัเขานางบวช หมู่ที่ 4 

ต าบลนางบวช อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี ระยะทาง 1.100 สายทาง 1 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเดมิเป็นถนนลาดยางผวิจราจรแบบ Para 

Asphaltic Concrete ถนนสายบา้นหนองบอน – หนองแขม หมู่ที่ 5 ต าบล

โคกชา้ง อ าเภอเดมิบางนางบวช  จงัหวดัสุพรรณบุรี ขนาดผวิจราจรกวา้ง 

6.00 เมตร. ระยะทาง 1.260 กโิลเมตร  หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,560 สายทาง 1 5,641,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายรอบหนองสระ หมู่ที่

 1 ต าบลวงัน า้ซบั อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ขนาดผวิจราจรกวา้ง

 4.00 เมตร ระยะทาง 0.318 กโิลเมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1.272 ตาราง สายทาง 1 894,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายวดัเถรพลาย-บา้น

วงักรานต ์หมู่ที่ 1 ต าบลวงัน า้ซบั อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.375 กโิลเมตร หรือมพีื้นที่ไม่ สายทาง 1 977,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเดมิเป็นถนนแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้น

ท่าใหญ่ - บา้นไร่ หมู่ที่ 1 ต าบลวงัน า้ซบั อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดั

สุพรรณบุรี ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  ระยะทาง 0.663 กโิลเมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,652 ตารางเมตร สายทาง 1 869,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเดมิเป็นถนนลาดยางแอสฟลัติก หมู่ที่ 6 

ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ขนาดผวิจราจรกวา้ง 

6.00 เมตร ระยะทาง 1.200 กโิลเมตร สายทาง 1 3,160,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเดมิเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 3 

บา้นดอนกระทอื ต าบลปลายนา อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.185 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 2,880,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เดมิเป็นถนนผวิแอสฟลั

ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บา้นหนองเกตุ ต าบลหนองสะเดา อ าเภอสามชกุ 

จงัหวดัสุพรรณบุรี ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.710 

กโิลเมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,840 ตารางเมตร สายทาง 1 796,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเดมิเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 6 

ต าบลกระเสยีว อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 

เมตร ระยะทาง 0.845 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 1 1,617,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเดมิเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 6 

ต าบลบา้นสระ อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี จากลานปูนบา้นนายเกลือ่น

 คิ้วเที่ยงถงึคลอง 2 ขวา ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.700 สายทาง 1 6,480,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเดมิเป็นถนนลาดยางผวิแอสฟลัติก หมู่ที่ 1 

ต าบลหนองสาหร่าย  อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ขนาดผวิจราจร

กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.800 กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 3,200 ตารางเมตร สายทาง 1 1,545,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเดมิเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 8 

ต าบลสระกระโจม อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ขนาดผวิจราจรกวา้ง

 4.00 เมตร ระยะทาง 1.600 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ย สายทาง 1 2,807,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเดมิเป็นถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต 

สายสุสานสุขนิรนัดร ์- มูลนิธสุิวรรณภูม ิหมู่ที่ 15 ต าบลจรเขส้ามพนั อ าเภอ

อู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.000 สายทาง 1 4,600,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเดมิเป็นถนนแอลฟลัติกคอนกรีต สายบา้น

สองพีน่อ้ง - บา้นอ าเภอเก่า เทศบาลเมอืงสองพีน่อ้ง อ าเภอสองพีน่อ้ง 

จงัหวดัสุพรรณบุรี ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.230 สายทาง 1 20,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเดมิเป็นถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต 

หมู่ที่ 4 ต าบลทะเลบก อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ขนาดผวิจราจร

กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.080 กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่ สายทาง 1 3,123,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเดมิเป็นถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต 

หมู่ที่ 10 บา้นดงปอ เชือ่ม หมู่ที่ 18  บา้นใหม่หนองมะสงัข ์ ต าบลด่านชา้ง 

อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง

 1.000 กโิลเมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,000 ตารางเมตร สายทาง 1 3,181,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเดมิเป็นถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต  

หมู่ที่ 13 บา้นหนองแขนปอก ต าบลหนองมะค่าโมง อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดั

สุพรรณบุรี ขนาดผวิจราจรกวา้ง 8.00 เมตร ระยะทาง 0.800 กโิลเมตร หนา

 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,400 ตารางเมตร สายทาง 1 2,972,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเดมิเป็นถนนลาดยางผวิแอสฟลัติกคอนกรีต

 หมู่ที่ 8 ต าบลไร่รถ อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ขนาดผวิจราจร

กวา้ง 9.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่ สายทาง 1 2,712,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเดมิเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ถนนสาย

ชา้งแมบ-ทบักระดาษ หมู่ที่ 1 ต าบลนิคมกระเสยีว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดั

สุพรรณบุรี ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.250 กโิลเมตร สายทาง 1 471,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเดมิเป็นถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต  

หมู่ที่ 4 บา้นหนองแกสามหนอง ต าบลหนองมะค่าโมง อ าเภอด่านชา้ง 

จงัหวดัสุพรรณบุรี ขนาดผวิจราจรกวา้ง 8.00 เมตร  ระยะทาง 0.800 

กโิลเมตร  หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,400 ตารางเมตร สายทาง 1 2,972,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเดมิเป็นถนนลาดยางแบบแอสฟลัติกคอนก

รีต บา้นกฤษณา หมู่ที่ 7 ต าบลกฤษณา อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี

 ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 2.470 กโิลเมตร  หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 7,410 ตารางเมตร สายทาง 1 4,170,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเดมิเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 4 

ต าบลดอนปรู  อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ขนาดผวิจราจรกวา้ง 

4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.430 กโิลเมตร สายทาง 1 2,970,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเดมิโดยการปูแอสฟลัติกคอนกรีตทบัหนา้ 

หมู่ที่ 1 และ 3 ต าบลกระเสยีว อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี ขนาดผวิ

จราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.800 กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,200 ตารางเมตร สายทาง 1 2,004,000                    

เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ การแปรรูป และการตลาดสนิคา้เกษตรปลอดภยั 27,880,200                

งบด าเนินงาน 24,723,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,723,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 888,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 1,360,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,837,300                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 4,837,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 7,036,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการยานพาหนะ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมารถบสัปรบัอากาศ 0 82,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมารถบสัปรบัอากาศไม่ประจ าทาง 0 324,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าคู่มอืประกอบการฝึกอบรม 0 64,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัประชาสมัพนัธแ์ละท าการตลาดขา้ว 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาตรวจรบัรองมาตรฐาน GAP ขา้ว 0 336,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 0 60,000                        
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รายการระดบัที2่: จา้งเหมาขยายเขตไฟฟ้าและเปลีย่นระบบการจ่ายไฟฟ้า

จาก 2 เฟส เป็น 3 เฟส 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาพฒันาคลงัความรูง้านวจิยัเพิม่มูลค่าขา้ว 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาออกแบบบรรจภุณัฑ ์และจดัท าบรรจภุณัฑ์ 0 1,400,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัพธิเีปิด/พธิปิีด 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัสถานที่เรียนและท าความสะอาดบริเวณ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาเตรียมแปลง/ดูแลรกัษาแปลง 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 339,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 339,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,103,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 460,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 700,000                      

งบลงทนุ 3,156,300                 

ครุภณัฑ์ 3,156,300                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 87,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊พบั ตวั 15 45,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมสามขา ตวั 6 27,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้พลาสติก ตวั 50 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงแบบลากล าโพง พรอ้มไมโครโฟน ตวั 2 14,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 3,055,300                    

รายการระดบัที1่: เครื่องหยอดเมลด็พนัธุข์า้ว เครื่อง 20 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสกดัสมนุไพรไลแ่มลง เครื่อง 4 480,000                      

รายการระดบัที1่: รถแทรกเตอรต์ีดนิ (ตีนตะขาบ) คนั 1 1,810,900                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นปุ๋ ย ยา เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหวา่นขา้ว เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ เครื่อง 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัหวา่นปุ๋ ย ถงั 5 1,000                         

รายการระดบัที1่: จอบ อนั 8 2,400                         

รายการระดบัที1่: พล ัว่ใหญ่ อนั 5 1,000                         

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 105,370,000              

พฒันาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วจงัหวดัสุพรรณบรุี 41,870,000                

งบด าเนินงาน 41,870,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 41,870,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 177,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ รายการ 1 35,933,300                   

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาในการตกแต่งรถบุปผชาติ รายการ 1 1,895,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัขบวนแห่เทยีนพรรษา จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 2,050,500                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัแสดง จดัขบวนแห่งานทิ้งกระจาด รายการ 1 968,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานตรุษจนีสุพรรณบุรี รายการ 1 2,990,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัสถานที่บริเวณการจดังานและนิทรรศการ 

ทานตะวนัแฟนซี รายการ 1 92,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัสถานที่บริเวณการจดังานและนิทรรศการ 

งานดอกเบญมาศบาน รายการ 1 90,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัสถานที่บริเวณการจดังานและนิทรรศการ 

กระบองเพชรดอกไมแ้ห่งทะเลทราย รายการ 1 90,000                        
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รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัสถานที่บริเวณการจดังานและนิทรรศการ 

ดอกบวัในสวนสวรรค์ รายการ 1 85,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัสถานที่บริเวณการจดังานและนิทรรศการ 

ทุ่งดอกประทุมมาสือ่รกัวนัแม่ รายการ 1 90,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัสถานที่บริเวณการจดังานและนิทรรศการ 

สบัปะรดสแีฟนซี รายการ 1 75,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัสถานที่บริเวณการจดังานและนิทรรศการ 

กมุภาพนัธส์ญัญารกั รายการ 1 90,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัแขง่ขนัเรือยาวประเพณี อ าเภอบางปลามา้ รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานยอ้นวนัวานเมอืงสุพรรณ อ าเภอเดมิ รายการ 1 3,930,000                    

รายการระดบัที2่:  จา้งเหมาจดังานอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังาน เบกิฟ้า ทวารวด ีที่อู่ทอง รายการ 1 8,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังาน เทศกาลกนิปลา กนิเห็ด อาหารรสเด็ด

อ าเภอด่านชา้ง รายการ 1 1,470,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาประดบัตกแต่งแสงสวา่งตลอดงาน รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาเต็นทโ์ดม ขนาด 5*5 เมตร หลงั 5 7,500                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาเต็นทโ์ดมขนาด 4*8 เมตร หลงั 15 15,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาเครื่องปัน่ไฟ 150 KVA เครื่อง 2 90,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัสถานที่สวดพระอภธิรรม รายการ 1 21,500                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาเช่าเกา้อี้ ตวั 800 20,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัการแสดงมหรสพสมโภช รายการ 1 1,970,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาโตะ๊จนี พรอ้มเกา้อี้ ชดุ 20 8,000                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าถว้ยรางวลั ใบ 12 18,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัตกแต่งเต็นทเ์พือ่แสดงศิลปวฒันธรรม

ประเพณีอนัดงีาม และการจ าหน่ายสนิคา้ชมุชน ผลติภณัฑ ์OTOP ของ รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาประชาสมัพนัธ์ รายการ 1 51,800                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาคนท าความสะอาด รายการ 1 60,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาดูแลความปลอดภยัและความเรียบรอ้ย รายการ 1 75,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัแสดงศิลปวฒันธรรมประกอบการแสดง

แสง ส ีเสยีง บนเวทกีลางงานอนุสรณ์ดอนเจดยี ์ปี 2562 รายการ 1 2,681,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาติดต ัง้ระบบศูนยข์อ้มูลประชาสมัพนัธก์าร

ท่องเที่ยวบงึฉวากเฉลมิพระเกยีรติฯ จงัหวดัสุพรรณบุรี รายการ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารางวลั 0 398,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 209,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 209,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 218,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 389,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 4,495,400                    

สุพรรณบรุีเมอืงสมนุไพรกา้วไกลอยา่งย ัง่ยนื 3,500,000                 

งบด าเนินงาน 3,500,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 252,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ รายการ 0 2,287,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาดูแลระบบโปรแกรมตลาดกลาง รายการ 0 5,000                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาเขยีนโปรแกรมตลาดกลาง รายการ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าตูต้ากสมนุไพร รายการ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาปลูกสุมนไพร 150 ไร่ รายการ 0 1,500,000                    
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รายการระดบัที2่: จา้งเหมาติดต ัง้ระบบระบายอากาศภายในอาคารผลติยา รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาบริการโปรแกรมการสบืคน้ขอ้มูลทาง รายการ 0 72,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมสมัมนา 0 489,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 489,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 351,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 100,000                      

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่การทอ่งเทีย่วจงัหวดัสุพรรณบรุี 59,000,000                

งบลงทนุ 59,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 59,000,000                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่พฒันาแหลง่ท่องเที่ยวพนุางนาค  หมู่ที่

 9 ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 2,300,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปา ต าบลด่านชา้ง อ าเภอด่านชา้ง 

จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 2,500,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 47,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกบงึลาดบวั หมู่ที่ 3, 8 และ 7 ต าบลดอนมะเกลอื 

อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี พรอ้มระบบระบายน า้ ปริมาตรดนิขดุไม่

นอ้ยกวา่ 248,235 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 47,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสะพานดา้นหลงัที่วา่การอ าเภออู่ทองพรอ้ม  

ประติมากรรม หมู่ที่ 9 ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 3,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศูนยจ์ าหน่ายสนิคา้ของที่ระลกึ หมู่บา้นอู่ทองอู่

อารยธรรม หมู่ที่ 1 ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานจอดรถนกัท่องเที่ยว ต าบลด่านชา้ง อ าเภอ

ด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 3,000,000                    

อนุรกัษโ์บราณสถานจงัหวดัสุพรรณบรุี 1,000,000                 

งบด าเนินงาน 1,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ - 0 380,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าแผนที่ และแผนผงั - 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าสือ่เผยแพร่ - 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 30,000                        

กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง 1 124,197,500              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 124,197,500              

โครงการเพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 1,667,500                 

พฒันาขดีความสามารถการผลติสนิคา้เกษตรปลอดภยั 1,667,500                 

งบด าเนินงาน 1,667,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,667,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 43,200                        
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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                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 24,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 150,000                      

โครงการเพิม่ศกัยภาพภาคการทอ่งเทีย่วและบริการ 122,530,000              

ปรบัปรุงเสน้ทางทอ่งเทีย่วภาคตะวนัตก 36,970,000                

งบลงทนุ 36,970,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,970,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 36,970,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเดมิเป็นถนนลาดยางแบบแอสฟลัติกคอนก

รีต ถนนคนัก ัน้น า้ชลประทาน บา้นล าราง หมู่ที่ 2 ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอ

เมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 2.270 กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 13,620 สายทาง 1 9,676,000                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัถนนดนิพรอ้มลงลูกรงับดทบัแน่น ถนนคนัคลอง

ระบาย 1ซา้ย สองพีน่อ้ง ฝัง่ซา้ย หมู่ที่ 2 และ 3 ต าบลดอนโพธิ์ทอง อ าเภอ

เมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 

1.050 กโิลเมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,200 ตารางเมตร สายทาง 1 9,366,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเดมิเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอยคลอง

น า้เชีย่ว 1 จากบริเวณถนนลาดยางสายวดัพระธาตุ – โพธิ์พระยาถงึบริเวณ

ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เลยีบคลองคูเมอืง หมู่ที่ 1 ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอ

เมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 0.635 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,810 สายทาง 1 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเดมิเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอยสวน

ล าไย จากบริเวณถนนลาดยางเลยีบคลองคูเมอืง ถงึบริเวณเขตติดต่อต าบล

พหิารแดง หมู่ที่ 2 ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.800 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,800 ตารางเมตร สายทาง 1 3,780,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเดมิเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 3 

ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ขนาดผวิจราจร

กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.800 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่ สายทาง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเดมิเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 1 

ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ขนาดผวิจราจร

กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.412 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่ สายทาง 1 1,144,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต โดยวธิ ี

Pavement in – Place Recycling หมู่ที่ 15 ต าบลด่านชา้ง อ าเภอด่านชา้ง

 จงัหวดัสุพรรณบุรี ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร สายทาง 1 7,805,000                    

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วพื้นทีก่ลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง 1 85,560,000                

งบลงทนุ 85,560,000                

ครุภณัฑ์ 20,000,000                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ ระบบ VRV พรอ้มติดต ัง้ อาคาร 1 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 400 ตารางเมตร บงึฉวากเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดั ชดุ 1 7,100,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03720000 จงัหวดัสพุรรณบรุี

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ ระบบ VRV พรอ้มติดต ัง้ อาคาร 2 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 1,020 ตารางเมตร บงึฉวากเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดั ชดุ 1 9,400,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุประดาน า้พรอ้มอปุกรณ์ ชดุ 10 600,000                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ระบบมคัคุเทศกไ์ฮเทคภายในบริเวณบงึฉวากเฉลมิ

พระเกยีรติ จงัหวดัสุพรรณบุรี ระบบ 1 2,900,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 65,560,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 25,500,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สายเลยีบบงึ

บา้นโพธิ์ (ฝัง่ตะวนัออก) หมู่ที่ 1 และ 3 ต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอเมอืง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง สายทาง 1 25,500,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 40,060,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันอ่์างเกบ็น า้หุบเขาวง เพือ่การท่องเที่ยว 

หมู่ที่ 4 ต าบลด่านชา้ง อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 5,760,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาแหลง่ท่องเที่ยวเขือ่นกระเสยีว ต าบลด่านชา้ง 

อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี แห่ง 1 34,300,000                   


