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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 27,577,806,994           

จงัหวดันครปฐม 27,577,806,994           

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 204,800                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

กระทรวงกลำโหม 81,050,000                

กองทพัอากาศ 81,050,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 81,050,000                

การด ารงสภาพความพรอ้มในการป้องกนัประเทศ 81,050,000                

การเตรียมและใชก้ าลงั 48,250,000                

งบลงทนุ 48,250,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 48,250,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 48,250,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงกองบนิ และ รร.การบนิ งาน 0 11,500,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 3143 และ 3158 (เรือนแถว

พกัอาศยัมาตรฐาน) ที่ รร.การบนิ ต าบลกระตีบ อ าเภอก าแพงแสน งาน 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 3196 (บา้นพกัรบัรอง 1) ที่ 

รร.การบนิ ต าบลกระตีบ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม งาน 0 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบา้นพกัอาศยั น.สญัญาบตัร (บา้นเดี่ยว) 

จ านวน 11 หลงั ที่ รร.การบนิ ต าบลกระตีบ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั งาน 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงกองบนิ และ รร.การบนิ งาน 0 36,750,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 2096 และ 2097 (เรือนแถว

พกัอาศยัมาตรฐาน) พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศันแ์ละอาคารโรงจอดรถ ที่ รร.

การบนิ ต าบลกระตีบ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม งาน 0 15,000,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงระบบประปาส่วนที่ 2 ที่ รร.การบนิ ต าบลกระ

ตีบ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม งาน 0 21,750,000                   

การส่งก าลงัและซอ่มบ ารุง 32,800,000                

งบลงทนุ 32,800,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 32,800,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 32,800,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคาร โรงเรือน และสิง่ก่อสรา้งอืน่ ๆ ท ัว่ไป งาน 0 2,800,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 2257 และ 2258 (อาคาร

ผูป่้วย รพ.จนัทรุเบกษา พอ.) ต าบลกระตีบ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั งาน 0 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคาร โรงเรือน และสิง่ก่อสรา้งอืน่ ๆ ท ัว่ไป 

วงเงนิเกนิ 10 ลา้นบาท งาน 0 30,000,000                   

รายการระดบัที2่: สรา้งอาคารหอพกับุคลากรทางการแพทย ์รพ.จนัทรุ

เบกษา พอ. ที่ รร.การบนิ ต าบลกระตีบ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั งาน 0 30,000,000                   

กระทรวงกำรคลงั 1,628,000                 

กรมสรรพากร 1,628,000                 

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 1,628,000                 

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

03730000 จงัหวดันครปฐม
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การจดัเกบ็ภาษสีรรพากร 1,628,000                 

การจดัเกบ็ภาษอีากร 1,628,000                 

งบลงทนุ 1,628,000                 

ครุภณัฑ์ 1,628,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,628,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดั คนั 1 814,000                      

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 3,031,600                 

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 2,994,300                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 666,300                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 328,300                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 328,300                   

งบด าเนินงาน 328,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 328,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 134,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

งบด าเนินงาน 338,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 338,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 245,200                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 180,000                   

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 180,000                   

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 180,000                   

งบลงทนุ 180,000                   

ครุภณัฑ์ 180,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนา ระบบดจิติอล ความละเอยีด 400 x 

400 จดุต่อตารางน้ิว ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์

จงัหวดันครปฐม  ต าบลถนนขาด อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 180,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 456,000                   

โครงการพฒันากรุงเทพมหานคร และเมอืงปริมณฑล 456,000                   

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 456,000                   

งบลงทนุ 456,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 456,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 456,000                      
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้คนพกิารและผูสู้งอาย ุที่วา่การอ าเภอเมอืง

นครปฐม   ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 456,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 1,692,000                 

ขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่การพฒันางานดา้นสงัคม 1,692,000                 

จดัท าขอ้เสนอและพฒันานโยบายและแผนดา้นการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของ

มนุษย์ 1,692,000                 

งบลงทนุ 1,692,000                 

ครุภณัฑ์ 942,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 94,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมและ

สนบัสนุนวชิาการ 4 ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั เครื่อง 2 94,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 4  ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืง คนั 1 848,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 750,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 750,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังาน  ส านกังานส่งเสริมและสนบัสนุน

วชิาการ 4  ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 750,000                      

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 18,000                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 18,000                     

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน 18,000                     

ขบัเคลือ่นภารกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่ 18,000                     

งบลงทนุ 18,000                     

ครุภณัฑ์ 18,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั ศูนย์

คุม้ครองคนไรท้ี่พึง่ จงัหวดันครปฐม ต าบลบางแขม อ าเภอเมอืงนครปฐม เครื่อง 1 18,000                        

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 19,300                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 19,300                     

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 19,300                     

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 19,300                     

งบลงทนุ 19,300                     

ครุภณัฑ์ 19,300                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล บา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดันครปฐม ต าบลหว้ยจรเข ้อ าเภอ

เมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ตวั 1 19,300                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 185,732,400               

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 814,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 814,000                   

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 814,000                   
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การบูรณาการงานในส่วนภูมภิาค 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลถนนขาด อ าเภอเมอืงนครปฐม คนั 1 814,000                      

กรมชลประทาน 170,676,800              

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 128,812,600              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 103,642,600              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 103,642,600              

งบลงทนุ 103,642,600              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 103,642,600                 

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 103,642,600                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสถานีสูบน า้ ปตร.คลองขดุใหม่ ต าบลลานตากฟ้า

 อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงประตูระบายน า้ศาลาแดง ต าบลสามควายเผอืก 

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม รายการ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ปตร.คลองส่งน า้สาย5ซา้ย กม.22+606 ต าบล

บา้นยาง อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม รายการ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ปตร.คลองส่งน า้สาย5ซา้ย กม.25+247 ต าบล

บา้นยาง อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม รายการ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ปตร.คลองส่งน า้สาย5ซา้ย กม.31+596 ต าบล

หนองปากโลง อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม รายการ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารบงัคบัน า้ปลายคลอง ต าบลถนนขาด อ าเภอ

เมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดั รายการ 1 33,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 66,668,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาพระพมิล ต าบลงิ้วราย อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.ก านนัขาว  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระพมิล ต าบลมหาสวสัดิ์ อ  าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.บางแกว้ฟ้า  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระพมิล ต าบลบางแกว้ฟ้า อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองมหาสวสัดิ์  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระพมิล ต าบลลานตากฟ้า อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองสวา่งอารมย ์ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระพมิล ต าบลนราภริมย ์อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 1,980,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบานประตูระบายน า้ จ านวน 6 แห่ง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระพมิล ต าบลลานตากฟ้า อ าเภอนครชยั รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาเครื่องกวา้นและบานระบาย ปตร.

ต่างๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระพมิล ต าบลลานตากฟ้า อ าเภอ

นครชยัศรี จงัหวดันครปฐม รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้คลองควาย  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระพมิล ต าบลลานตากฟ้า อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม รายการ 1 940,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องสูบน า้ จ านวน 3 แห่ง  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาพระพมิล ต าบลลานตากฟ้า อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดั รายการ 1 1,200,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.บางควาย  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระพมิล ต าบลบางระก า อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 782,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมจดุวดัระดบัน า้ ในเขต โครงการฯ  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระพมิล ต าบลลานตากฟ้า อ าเภอนครชยัศรี รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้คลองมหาสวสัดิ์ฝัง่ใต ้กม.3+800

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระพมิล ต าบลมหาสวสัดิ์ อ  าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม รายการ 1 760,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย ปตร.บอนใหญ่  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลบวัปากท่า อ าเภอบาง รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปลายคลองรางปลาหมอ  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลไทรงาม อ าเภอบางเลน จงัหวดั รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย ปตร.ปากคลองบาง

ไทรป่า  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลไทรงาม 

อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.คลองรางกระทุ่ม  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลบางภาษ ีอ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย ปตร.ปลายคลองบาง

ไทรป่า  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลไทรงาม 

อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.คลองวดับอนใหญ่  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลบวัปากท่า อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.คลองนายวนัชยั  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ท่าดนิแดง  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลหนิมูล อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.พระพมิล - พสิมยั  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลบางไทรป่า อ าเภอบางเลน จงัหวดั รายการ 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.คลองศาลเจา้ 1  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาภาษเีจริญ ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องสูบน า้ สน.ปตร.ฉาง  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาภาษเีจริญ ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.คลองหบีหนิ 2  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาภาษเีจริญ ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 960,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อสูบน า้ สน.ปตร.บางกระทกึ  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาภาษเีจริญ ต าบลบางกระทกึ อ าเภอสามพราน จงัหวดั รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.คลองครูณรงค ์ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาภาษเีจริญ ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 940,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.คลองผูใ้หญ่ผนิ  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาภาษเีจริญ ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.คลองบา้นกง๋พดั  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาภาษเีจริญ ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 940,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องสูบน า้ ฝ่ายส่งน า้ฯ ที่ 1 จ านวน 3 แห่ง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาภาษเีจริญ ต าบลหอมเกลด็ อ าเภอสามพราน

 จงัหวดันครปฐม รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมตะแกรงกนัสวะ ฝ่ายส่งน า้ฯ ที่ 1 จ านวน 3 

แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาภาษเีจริญ ต าบลหอมเกลด็ อ าเภอ

สามพราน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.คลองบา้นป้าเสริฐ  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาภาษเีจริญ ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 950,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.คลองโรงส ี โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาภาษเีจริญ ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 940,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.คลองดงเกตุ  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาภาษเีจริญ ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.คลองบา้นป้าผ่อน  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาภาษเีจริญ ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.คลองโรงงานถ ัว่งอก  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาภาษเีจริญ ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดั รายการ 1 940,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.คลองบา้นลงุจ่า  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาภาษเีจริญ ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 990,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.คลองบา้นผูใ้หญ่หงษ ์ โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาภาษเีจริญ ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดั รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.คลองบา้นเทยีนทอง  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาภาษเีจริญ ต าบลออ้มใหญ่ อ าเภอสามพราน จงัหวดั รายการ 1 940,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.คลองโพธิ์ทอง  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาภาษเีจริญ ต าบลออ้มใหญ่ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 990,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.คลองวดัออ้มใหญ่  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาภาษเีจริญ ต าบลออ้มใหญ่ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.คลองเปโตพฒันา  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาภาษเีจริญ ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 960,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.คลองซอยหบีหนิ  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาภาษเีจริญ ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้คลองผูใ้หญ่อิ้น  โครงการ

ชลประทานนครปฐม ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้คลองผูใ้หญ่เชี้ยง  โครงการ

ชลประทานนครปฐม ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมมอาคารบงัคบัน า้คลองบา้นนายสกล  

โครงการชลประทานนครปฐม ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดั รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้คลองหนา้วดับางชา้งใต ้ 

โครงการชลประทานนครปฐม ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดั รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้คลองหลงับา้นครูโนรี  

โครงการชลประทานนครปฐม ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดั รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้คลองเจา้พ่อ  โครงการ

ชลประทานนครปฐม ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้คลองยายปุ่ น  โครงการ

ชลประทานนครปฐม ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้คลองครูนุกูล  โครงการ

ชลประทานนครปฐม ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้คลองตาว ี โครงการ

ชลประทานนครปฐม ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาคลอง 4ข-2ข-1ข-1ซ-5ซ กม.

3+300 ฝัง่ขวา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาก าแพงแสน ต าบลหว้ยพระ

 อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม รายการ 1 100,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้ 4ข-2ข-1ข-1ซ-

5ซ กม.4+700 ถงึ กม.8+200  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาก าแพงแสน

 ต าบลหว้ยพระ อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.ปากคลอง ร.6ข.ท่าสาร-บางปลา พรอ้ม

อาคารประกอบ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาก าแพงแสน ต าบลทุ่ง

กระพงัโหม อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 600,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้คลองส่งน า้ 1ข-1ซ-5ซ.กม.

9+120  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาก าแพงแสน ต าบลหว้ยหมอนทอง 

อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้คลองส่งน า้ 1ข-1ซ-5ซ.กม.

11+714  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาก าแพงแสน ต าบลหว้ยหมอนทอง

 อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมสะพานคนเดนิขา้มคลองส่งน า้ 1ข-1ซ-5ซ 

จ านวน 3 แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาก าแพงแสน ต าบลดอน

พทุรา อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิในคลองส่งน า้ดว้ยแรงคน 

จ านวน 4 สาย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครชมุ ต าบลสวนป่าน 

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม รายการ 1 630,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สายซอย จ านวน 8 

สาย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครปฐม ต าบลบา้นยาง อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม รายการ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นา จ านวน 25 แห่ง (จ.นครปฐม) 

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครปฐม ต าบลบา้นยาง อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ 5 ซา้ย กม.32+000

 ถงึ 58+200  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครปฐม ต าบลทพัหลวง 

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.คลองบา้นเหนือ  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษานครปฐม ต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 430,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.คลองประดู่  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษานครปฐม ต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 440,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.คลองใหม่  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษานครปฐม ต าบลคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 390,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.คลองดงตาล  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษานครปฐม ต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 440,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.บางพระ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

นครปฐม ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 360,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.คลองตาจุน่  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษานครปฐม ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 370,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.คลองประดบั  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษานครปฐม ต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.คลองยายมว้น  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษานครปฐม ต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 380,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบานฝาท่อและเครื่องกวา้นบานระบาย จ.

นครปฐม โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครปฐม ต าบลบา้นยาง อ าเภอ

เมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้ 1ขวา-11ซา้ย-2

ซา้ย (เป็นช่วง)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางเลน ต าบลหว้ยม่วง 

อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 150,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้ 2ขวา-11ซา้ย-2

ซา้ย (เป็นช่วง)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางเลน ต าบลหว้ยม่วง 

อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 250,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 12ซา้ย-2ซา้ย ฝัง่ซา้ย,ขวา(เป็น

ช่วงๆ) โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางเลน ต าบลสระพฒันา อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 320,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 11ซา้ย-2ซา้ย ฝัง่ซา้ย,ขวา(เป็น

ช่วงๆ) โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางเลน ต าบลหว้ยม่วง อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 335,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 10ซา้ย-2ซา้ย ฝัง่ซา้ย,ขวา(เป็น

ช่วงๆ) โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางเลน ต าบลกระตีบ อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 275,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 7ขวา นครชยัศรี (ฝัง่ซา้ย-ฝัง่

ขวา)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางเลนต าบลบางไทรป่า อ าเภอบาง

เลน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 1,876,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้ คลองส่งน า้ 9ซา้ย-2ซา้ย  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางเลน ต าบลทุ่งลูกนก อ าเภอก าแพงแสน รายการ 1 335,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ 2ซา้ย (เป็นช่วงๆ)  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางเลน ต าบลสระสีม่มุ อ าเภอก าแพงแสน รายการ 1 785,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิในคลองส่งน า้ภายในเขต

จงัหวดันครปฐม จ านวน 3 สาย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน

 ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียง เหนือ-ทา้ย ทรบ.ปากคลอง ร.9 ซา้ย

 ท่าสารบางปลา กม.0+040  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน 

ต าบลทุ่งลูกนก อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ. ปากคลอง 3ขวา-2ซา้ย กม.0+000  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 150,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ. ปากคลอง 4ขวา-2ซา้ย กม.0+000  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบลทุ่งลูกนก อ าเภอ รายการ 1 150,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ. ปากคลอง 5ขวา-2ซา้ย กม.0+000  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบลทุ่งลูกนก อ าเภอ รายการ 1 250,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ. ปากคลอง 6ขวา-2ซา้ย กม.0+000  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบลทุ่งบวั อ าเภอก าแพงแสน รายการ 1 250,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ. ปากคลอง 1ซา้ย-6ขวา-2ซา้ย กม.

0+000  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบลทุ่งบวั อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 250,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียง เหนือ-ทา้ย ท่อลอดถนน ร.7 ซา้ย 

ท่าสารบางปลา กม.0+250  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน 

ต าบลทุ่งลูกนก อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคูส่งน า้สาย A .สถานีทดลองการใชน้ า้

ชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่) ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 4,823,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองบางภาษ ี

กม.0+000-5+790  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระพมิล ต าบลล าพญา

 อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 1,850,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองสถาพร

พฒันา กม.0+000-6+480  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระพมิล 

ต าบลบางแกว้ฟ้า อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม รายการ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลอง ร.6ซา้ย 

ท่าสาร-บางปลา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบลทุ่งลูกนก 

อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 98,000                        

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลอง ร.9ซา้ย 

ท่าสาร-บางปลา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบลรางพกิลุ 

อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 900,000                      
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รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลอง ร.1ซา้ย-9

ซา้ย ท่าสาร-บางปลา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบลทุ่ง

ลูกนก อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 1,918,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองพาดหมอน  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลบวัปากท่า อ าเภอบาง รายการ 0 490,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองรางมะกอก  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลไทรงาม อ าเภอบางเลน รายการ 0 450,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองญีปุ่่ นใต ้ 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลไทรงาม อ าเภอบางเลน รายการ 0 488,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองนิลเพชร  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลนิลเพชร อ าเภอบางเลน รายการ 0 490,000                      

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 170,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 170,000                   

งบลงทนุ 170,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 170,000                      

ค่าที่ดนิ 170,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ รายการ 0 170,000                      

โครงการจดัการคุณภาพน า้ 25,000,000                

การจดัการคุณภาพน า้ 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้คลองนายหมก ต าบลสามพราน อ าเภอ

สามพราน จงัหวดันครปฐม รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้คลองบางหลวง พรอ้มเครื่องสูบน า้ ต าบล

ท่าตลาด อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม รายการ 0 15,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 25,800,000                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 25,800,000                

พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการน า้ภาคกลาง 25,800,000                

งบลงทนุ 25,800,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,800,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 25,800,000                   

รายการระดบัที1่: ทรบ.วดัเชงิเลน ต าบลบางชา้ง อ าเภอสามพราน จงัหวดั รายการ 0 25,800,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 16,064,200                

การจดัการน า้ชลประทาน 16,064,200                

การจดัการงานชลประทาน 16,064,200                

งบลงทนุ 16,064,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,064,200                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 16,064,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 14,099,200                   

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน จ านวน 5 แห่ง .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระพมิล ต าบลงิ้วราย อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม รายการ 0 483,500                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ จ านวน 12 สาย .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระพมิล ต าบลลานตากฟ้า อ าเภอนครชยั รายการ 0 3,700,000                    
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รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ในเขต.โครงการ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระพมิล ต าบลลานตากฟ้า อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้และคลองระบายน า้สายใหญ่ 

จ านวน 4 สาย .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาก าแพงแสน ต าบลบางปลา 

อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม รายการ 0 1,590,300                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย จ านวน 25 สาย .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาก าแพงแสน ต าบลหว้ยหมอนทอง อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม รายการ 0 897,400                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน ฝ่ายส่งน า้ที่ 2,3 และ 4 โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษานครปฐม ต าบลทพัหลวง อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั รายการ 0 131,600                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สาย 5ซา้ย (จ.นครปฐม) 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครปฐม ต าบลมาบแค อ าเภอเมอืง รายการ 0 246,600                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย จ านวน 10 สาย 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครปฐม ต าบลบา้นยาง อ าเภอเมอืง รายการ 0 493,700                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย 5 สาย โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษานครชมุ  อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม รายการ 0 206,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอยและแยกซอย จ านวน 9

 สาย .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพนมทวน ต าบลหนองกระทุ่ม 

อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม รายการ 0 373,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน.โครงการ จ านวน 3 แห่ง .โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางเลน ต าบลสระพฒันา อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั รายการ 0 161,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ 2ซา้ย กม.33+194-กม.

73+700 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางเลน ต าบลสระพฒันา อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม รายการ 0 612,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย จ านวน 28 สาย .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางเลน ต าบลสระพฒันา อ าเภอก าแพงแสน รายการ 0 1,353,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาเครื่องกวา้นบานระบาย .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาบางเลน ต าบลสระพฒันา อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม รายการ 0 700,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาระบบประปาภายในหวังาน.โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาบางเลน ต าบลสระพฒันา อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั รายการ 0 140,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาบางเลน ต าบลสระพฒันา อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั รายการ 0 1,436,800                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน .สถานีทดลองการใชน้ า้ชลประทานที่

 5 (แม่กลองใหญ่) ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม รายการ 0 574,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 1,965,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืดว้ยแรงคนคลองญีปุ่่ นใต ้.โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลบวัปากท่า อ าเภอบางเลน จงัหวดั รายการ 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองมหาสวสัดิ์ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระพมิล ต าบลมหาสวสัดิ์ อ  าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม รายการ 0 450,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืดว้ยแรงคน จ านวน 25 สาย (จ.นครปฐม) .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครปฐม ต าบลศรีษะทอง อ าเภอนครชยัศรี รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืดว้ยเครื่องจกัร คลองระบายน า้ จ านวน 2 

สาย โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางเลน อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม รายการ 0 335,000                      

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 848,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 848,000                   

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 848,000                   

ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 848,000                   
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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 พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์นครปฐม ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืง คนั 1 848,000                      

กรมปศุสตัว ์ 5,303,600                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 5,253,600                 

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 5,253,600                 

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 1,867,400                 

งบลงทนุ 1,867,400                 

ครุภณัฑ์ 1,867,400                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,696,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม คนั 1 848,000                      

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 าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดั คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ต าบลก าแพงแสน อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 162,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา ต าบลก าแพงแสน อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ตวั 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เสาใหน้ า้เกลอืสแตนเลส ต าบลก าแพงแสน อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 4,000                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊รกัษาและผ่าตดั ชนิดสแตนเลส ต าบลก าแพงแสน 

อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ตวั 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล ชนิดสแตนเลส ต าบลก าแพงแสน อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม คนั 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้เครื่องมอื ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน 

จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เวชภณัฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และสารเคม ีต าบล

ก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ตู ้ 2 40,000                        

พฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์ 3,353,000                 

งบลงทนุ 3,353,000                 

ครุภณัฑ์ 3,353,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,353,000                    

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการเคลือ่นที่ (Mobile lab) แบบรถตูพ้รอ้ม

เครื่องมอื ในการตรวจวเิคราะหอ์าหารสตัว ์และยาสตัว ์ต าบลพระปฐมเจดยี ์

 อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม คนั 1 3,353,000                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 33,200                     

งบลงทนุ 33,200                     
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ครุภณัฑ์ 33,200                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 33,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ต าบลพระปฐม

เจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 3 9,300                         

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 50,000                     

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 50,000                     

สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 50,000                     

งบลงทนุ 50,000                     

ครุภณัฑ์ 50,000                        

ครุภณัฑส์นาม 50,000                        

รายการระดบัที1่: ที่กกัสุนขัเคลือ่นที่ ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 5 50,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 3,005,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,005,000                 

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 3,005,000                 

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 3,005,000                 

งบลงทนุ 3,005,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,005,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,005,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดันครปฐม กลา้ 900000 1,485,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดันครปฐม กลา้ 1000000 1,020,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 900 500,000                      

กรมวชิาการเกษตร 2,954,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,954,500                 

งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 2,954,500                 

วจิยัและพฒันา 2,954,500                 

งบลงทนุ 2,954,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,954,500                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 2,954,500                    

รายการระดบัที1่: โรงสูบน า้พรอ้มระบบกรองและหอถงัสูง ต าบลทุ่งขวาง 

อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 2,954,500                    

กรมส่งเสริมการเกษตร 1,784,900                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,784,900                 

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 1,784,900                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 1,784,900                 

งบลงทนุ 1,784,900                 

ครุภณัฑ์ 28,600                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

พทุธมณฑล  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 28,600                        
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,756,300                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 115,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงเกบ็วสัดุ ส านกังานเกษตรอ าเภอนครชยัศรี 

ต าบลวดัแค อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 115,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,141,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานเป็นส านกังานแบบเบ็ดเสร็จ Smart 

Office ส านกังานเกษตรอ าเภอบางเลน  ต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังาน ส านกังานเกษตรอ าเภอนครชยั

ศรี ต าบลวดัแค อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 641,300                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ  ส านกังานเกษตรอ าเภอนคร

ชยัศรี ต าบลนครชยัศรี อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 500,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 308,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 308,800                   

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 308,800                   

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 270,800                   

งบลงทนุ 270,800                   

ครุภณัฑ์ 270,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 270,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วนชนิด ต ัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั

นครปฐม ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 57,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วนชนิด ต ัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั

นครปฐม ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วนชนิด ต ัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั

นครปฐม ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วนชนิด ต ัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั

นครปฐม ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 3 141,000                      

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 38,000                     

งบลงทนุ 38,000                     

ครุภณัฑ์ 38,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดันครปฐม ต าบลพระปฐม

เจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดันครปฐม ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืง ชดุ 1 16,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 36,800                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 36,800                     

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 36,800                     

จดัทีด่นิ 36,800                     
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งบลงทนุ 36,800                     

ครุภณัฑ์ 36,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 36,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดันครปฐม  ต าบล

พระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดันครปฐม  ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 3,800                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดันครปฐม  ต าบลพระปฐมเจดยี ์

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ขดุ 1 11,000                        

กระทรวงคมนำคม 4,784,121,500            

กรมเจา้ทา่ 18,900,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 18,900,000                

โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 18,900,000                

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 18,900,000                

งบลงทนุ 18,900,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,900,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 18,900,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ภายในประเทศที่

แม่น า้ท่าจนี อ.สามพราน ถงึ อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม เน้ือดนิประมาณ ลบ.ม. 525000 18,900,000                   

กรมการขนส่งทางบก 3,423,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,881,700                 

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 1,881,700                 

การด าเนินการดา้นทะเบยีนและภาษรีถ 929,700                   

งบลงทนุ 929,700                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 929,700                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 929,700                      

รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่งจงัหวดั

นครปฐม ต าบลวงัตะกู อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 609,700                      

รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่ง สาขา

อ าเภอก าแพงแสน ต าบลดอนขอ่ย อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 320,000                      

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 952,000                   

งบลงทนุ 952,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 952,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 952,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดันครปฐม สาขาอ าเภอ

สามพราน ต าบลท่าตลาด อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 952,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,541,600                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,541,600                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,541,600                 

งบลงทนุ 1,541,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,541,600                    
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,541,600                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดันครปฐม ต าบลวงั

ตะกู อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 1,541,600                    

กรมทางหลวง 4,317,020,700            

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 4,085,957,700            

โครงการก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง 3,672,049,700            

ก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง 3,672,049,700            

งบลงทนุ 3,672,049,700            

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,672,049,700               

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,672,049,700               

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี 

ช่วงที่ 5 จ.นครปฐม กม. 4 262,699,700                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี 

ช่วงที่ 6 จ.นครปฐม กม. 5.5 497,290,400                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี 

ช่วงที่ 7 จ.นครปฐม กม. 2.375 141,981,600                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี 

ช่วงที่ 8 จ.นครปฐม กม. 4.125 115,783,700                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี 

ช่วงที่ 9 จ.นครปฐม กม. 1 264,000,000                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี 

ช่วงที่ 10 จ.นครปฐม กม. 5.9 267,822,000                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี 

ช่วงที่ 11 จ.นครปฐม กม. 2.6 300,007,600                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี 

ช่วงที่ 12 จ.นครปฐม กม. 5.767 198,848,600                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี 

ช่วงที่ 13 จ.นครปฐม กม. 1.733 249,514,200                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี 

ช่วงที่ 14 จ.นครปฐม กม. 4 177,414,800                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี 

ช่วงที่ 15 จ.นครปฐม กม. 5.5 151,998,400                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี 

ช่วงที่ 16 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี กม. 5.45 32,242,100                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี 

ช่วงที่ 24 จ.นครปฐม กม. 3.828 488,549,200                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี 

ช่วงที่ 25 จ.นครปฐม กม. 4.856 523,897,400                 

โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 30,000,000                

ยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3310 ตอน กระทุ่มลม้ - พทุธ

มณฑล จ. นครปฐม แห่ง 1 30,000,000                   

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 30,000,000                
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บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน บางเลน - ล าลูกบวั จ. กม. 12.7 30,000,000                   

โครงการก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ 69,499,000                

ก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ 69,499,000                

งบลงทนุ 69,499,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 69,499,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 69,499,000                   

รายการระดบัที1่: สาย อ.นครชยัศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วดั

สามงา่ม) จ.นครปฐม แห่ง 1 69,499,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 259,409,000              

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 63,409,000                

งบลงทนุ 63,409,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 63,409,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 63,409,000                   

รายการระดบัที1่: สาย อ.ดอนตูม - ต.ล าลูกบวั จ.นครปฐม กม. 9.076 63,409,000                   

แกไ้ขปญัหาการจราจรในพื้นที ่กทม. ปริมณฑล และเมอืงหลกั 196,000,000              

งบลงทนุ 196,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 196,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 196,000,000                 

รายการระดบัที1่: สาย อ.นครชยัศรี - ต.ดอนตูม จ.นครปฐม กม. 21.575 196,000,000                 

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 25,000,000                

ปรบัปรุงทางหลวงผา่นยา่นชมุชน 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3231 ตอน เด่นมะขาม - บางเลน

 จ.นครปฐม แห่ง 1 25,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 226,713,000              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 187,496,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 171,846,000              

งบลงทนุ 171,846,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 171,846,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 171,846,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงนครปฐม กม. 570 41,410,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ล าลูกบวั - หนองกระทุ่ม 

และ ทางหลวงหมายเลข 3232 ตอน หนองพงนก - ไผ่เจดยี ์จ.นครปฐม แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 375 ตอน บา้นบ่อ - พระประโทน 

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

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน นครชยัศรี - พระประโทน จ. แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ออ้มใหญ่ - นครชยัศรี จ. แห่ง 1 3,136,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 321 ตอน ก าแพงแสน - ทุ่งคอก จ. แห่ง 1 4,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 321 ตอน นครปฐม - หนองปลาไหล 

จ.นครปฐม แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3524 ตอน นครปฐม - ลาดปลาเคา้ 

จ.นครปฐม แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3232 ตอน หนองพงนก - ไผ่เจดยี ์จ. แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พทุธมณฑลสาย 4 - นคร

ชยัศรี ตอน 1 จ.นครปฐม แห่ง 1 19,800,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3231 ตอน เด่นมะขาม - บางเลน 

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

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3231 ตอน เด่นมะขาม - บางเลน 

ตอน 2 จ.นครปฐม แห่ง 1 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน บางเลน - ล าลูกบวั จ. แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 375 ตอน บา้นบ่อ - พระประโทน 

ตอน 1 จ.นครปฐม แห่ง 1 15,000,000                   

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 15,650,000                

งบลงทนุ 15,650,000                

ครุภณัฑ์ 850,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัเคลือ่นที่แขวงทางหลวงนครปฐม จ. เครื่อง 1 850,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,800,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 14,800,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกันครชยัศรี (ขาเขา้) แห่ง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกันครชยัศรี (ขาออก) 

จ.นครปฐม แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบ WIM สถานีตรวจสอบน า้หนกันครชยั

ศรี (ขาเขา้) จ.นครปฐม แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

นครชยัศรี (ขาเขา้) จ.นครปฐม แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

นครชยัศรี (ขาออก) จ.นครปฐม แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่างานเพิม่ประสทิธภิาพและบ ารุงรกัษา สถานีตรวจสอบ

น า้หนกัลูกขา่ย (Virtual Weigh Station) ทางหลวงหมายเลข 3233 ตอน 

นครชยัศรี – บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วดัสามงา่ม)      จ.นครปฐม แห่ง 1 10,000,000                   

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 39,217,000                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 33,508,000                

งบลงทนุ 33,508,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,508,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 33,508,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 321 ตอน ก าแพงแสน - ทุ่งคอก 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 321 ตอน ก าแพงแสน - ทุ่งคอก 

ตอน 2 จ. นครปฐม แห่ง 1 1,150,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 321 ตอน ก าแพงแสน - ทุ่งคอก 

และสายทางหลวงหมายเลข 321 ตอน ทุ่งคอก - วงัขอน ตอน 2 จ. นครปฐม แห่ง 2 1,998,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3310 ตอน กระทุ่มลม้ - พทุธ

มณฑล ตอน 2 จ. นครปฐม แห่ง 1 2,000,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3310 ตอน กระทุ่มลม้ - พทุธ

มณฑล ตอน 1 จ. นครปฐม แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 338 ตอน สะพานต่างระดบัท่า

ต าหนกั และสายทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พทุธมณฑลสาย 4 - นคร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 321 ตอน นครปฐม - หนองปลา

ไหล จ. นครปฐม แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 321 ตอน หนองปลาไหล - 

ก าแพงแสน จ. นครปฐม แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 346 ตอน บางเลน - ล าลูกบวั 

ตอน 1 จ. นครปฐม แห่ง 1 6,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ล าลูกบวั - หนอง

กระทุ่ม ตอน 2 จ. นครปฐม แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พระประโทน - สระ

กระเทยีม ตอน 1 จ. นครปฐม แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พระประโทน - สระ

กระเทยีม ตอน 2 จ. นครปฐม แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พระประโทน - สระ

กระเทยีม ตอน 4 จ. นครปฐม แห่ง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พระประโทน - สระ

กระเทยีม ตอน 6 จ. นครปฐม แห่ง 1 1,990,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 5,709,000                 

งบลงทนุ 5,709,000                 

ครุภณัฑ์ 4,596,800                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,369,800                    

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี.ี พรอ้ม

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

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี.ี  พรอ้ม

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

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 130,000                      

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

 ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. จ.นครปฐม เครื่อง 2 130,000                      

ครุภณัฑส์นาม 97,000                        

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

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,112,200                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 845,600                      

รายการระดบัที1่: หน่วยบริการต ารวจทางหลวง (ตูย้ามต ารวจทางหลวง) ส.

ทล.1 กก.2 บก.ทล. จ.นครปฐม หลงั 1 845,600                      

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 266,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าติดต ัง้วางท่อประปา ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. จ.นครปฐม แห่ง 1 266,600                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 4,350,000                 

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 444,777,500              
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แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 213,923,200              

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 54,880,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 54,880,000                

งบลงทนุ 54,880,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 54,880,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 54,880,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บ.บอนใหญ่ - บ.บวัหวนั อ.บางเลน จ.นครปฐม กม. 1.8 14,980,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บ.คลองสวา่งอารมณ์ - บ.คลองพระมอ อ.บาง

เลน จ.นครปฐม กม. 1.5 9,950,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บ.ลาดสะแก - บ.ไผ่คอกววั อ.ดอนตูม จ. กม. 2 9,980,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บ.หนองฟกั - บ.ดอนขี้อา้ย อ.ก าแพงแสน จ. กม. 1.5 9,980,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บ.หนองศาลา - บ.หนองกระทุ่ม อ.ก าแพงแสน 

จ.นครปฐม กม. 1.6 9,990,000                    

โครงการแกไ้ขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภูมภิาค 159,043,200              

ก่อสรา้งเพือ่การแกไ้ขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภูมภิาค 159,043,200              

งบลงทนุ 159,043,200              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 159,043,200                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 151,634,000                 

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย นฐ.

1023 แยก ทล.4 - บ.วดัละมดุ อ.เมอืง, นครชยัศรี จ.นครปฐม แห่ง 1 34,754,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3097 - ศูนยร์าชการจงัหวดันครปฐม กม. 3.217 116,880,000                 

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 7,409,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานสะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดั

ทางรถไฟกบัถนนสาย นฐ.1023 แยก ทล.4 - บ.วดัละมดุ อ.เมอืง, นครชยั 0 4,195,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนสายแยก ทล.

3097 - ศูนยร์าชการจงัหวดันครปฐม จ.นครปฐม 0 3,214,200                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 6,500,000                 

โครงการพฒันากรุงเทพมหานคร และเมอืงปริมณฑล 6,500,000                 

พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางและสิ่งอ านวยความสะดวกในกรุงเทพมหานคร และเมอืง

ปริมณฑล 6,500,000                 

งบลงทนุ 6,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,500,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงแกไ้ขบริเวณเสีย่งอนัตราย ถนนสาย นฐ.1048

 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นองครกัษ ์อ.เมอืง จ.นครปฐม แห่ง 1 6,500,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 182,700,300              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 5,235,800                 

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 5,235,800                 

งบลงทนุ 5,235,800                 

ครุภณัฑ์ 680,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        
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รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 610,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Nuclear 

Moisture Density Gauge แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม เครื่อง 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืทดสอบการบดอดัดนิในหอ้งทดสอบ 

Compaction Test Set แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม ชดุ 1 30,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,555,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,555,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารวเิคราะหว์จิยัและทดสอบ แขวงทางหลวง

ชนบทนครปฐม แห่ง 1 4,555,000                    

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 158,706,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 158,706,000              

งบลงทนุ 158,706,000              

ครุภณัฑ์ 2,700,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกซอ่มบ ารุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวง

ชนบทนครปฐม คนั 1 2,700,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 156,006,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 156,006,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง นฐ.002 สะพานคลองบงึลาดสวาย อ.บางเลน แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง นฐ.005 สะพานบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม แห่ง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง นฐ.007 สะพานปทุมรกัษ ์อ.ก าแพงแสน จ. แห่ง 1 1,960,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง นฐ.037 สะพานบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง นฐ.041 สะพานขา้มคลองยาง อ.เมอืง จ. แห่ง 1 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง นฐ.047 สะพานบางแขม 2 อ.เมอืง จ.นครปฐม แห่ง 1 2,450,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นฐ.1021 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นเกาะศรีจนัทร ์อ.เมอืง จ.นครปฐม แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นฐ.1021 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นเกาะศรีจนัทร ์อ.เมอืง จ.นครปฐม แห่ง 1 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นฐ.1034 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นสวนผกั อ.สามพราน จ.นครปฐม แห่ง 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นฐ.3059 แยกทางหลวงหมายเลข 321

 - บา้นหว้ยแลง้ อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม แห่ง 1 8,990,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นฐ.1048 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นองครกัษ ์อ.เมอืง จ.นครปฐม แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นฐ.3030 แยกทางหลวงหมายเลข 346

 - บา้นศาลาตึก อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นฐ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 346

 - บา้นศาลายา อ.บางเลน จ.นครปฐม แห่ง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นฐ.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 321

 - บา้นหนองเสอื อ.เมอืง จ.นครปฐม แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นฐ.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 3233

 - บา้นวดักลาง อ.เมอืง จ.นครปฐม แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นฐ.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 321

 - บา้นหนองตาล อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นฐ.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3310

 - บา้นกลาง อ.พทุธมณฑล, นครชยัศรี จ.นครปฐม แห่ง 1 7,200,000                    
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นฐ.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 3233

 - บา้นดอนรวก อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม แห่ง 1 9,980,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นฐ.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 3233

 - บา้นตลาดเกาะแรต อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม แห่ง 1 9,980,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นฐ.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 3233

 - บา้นดอนรวก อ.นครชยัศรี, ดอนตูม จ.นครปฐม แห่ง 1 8,186,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นฐ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บา้น

ศาลายา อ.บางเลน จ.นครปฐม กม. 1.7 19,880,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทนครปฐม กม. 456 15,780,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 18,758,500                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 17,631,600                

งบลงทนุ 17,631,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,631,600                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 17,631,600                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นฐ.4002 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3233 - บา้นวดักลาง อ.เมอืง จ.นครปฐม แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นฐ.1034 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4 - บา้นสวนผกั อ.สามพราน จ.นครปฐม แห่ง 1 1,687,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นฐ.4031 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3233 - บา้นวดัมะเกลอื อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม แห่ง 1 1,863,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นฐ.4058 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3040 - แยกทางหลวงหมายเลข 3232 อ.ก าแพงแสน จ. แห่ง 1 1,890,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นฐ.4041 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3233 - บา้นดอนรวก อ.นครชยัศรี, ดอนตูม จ.นครปฐม แห่ง 1 1,897,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นฐ.1023 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4 - บา้นวดัละมดุ อ.เมอืง, นครชยัศรี จ.นครปฐม แห่ง 1 1,901,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นฐ.5035 เทพนิมติ -

 ลานตากฟ้า อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม แห่ง 1 1,922,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นฐ.1048 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4 - บา้นองครกัษ ์อ.เมอืง จ.นครปฐม แห่ง 1 1,979,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 2,892,600                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,126,900                 

งบลงทนุ 1,126,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,126,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,126,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทนครปฐม แห่ง 1 1,126,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 41,654,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 11,915,000                

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 11,915,000                

งบลงทนุ 11,915,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,915,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 11,915,000                   

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นฐ.

3018 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บา้นดอนซาก อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม แห่ง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นฐ.

3019 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - ไผ่คอกเน้ือ อ.บางเลน จ.นครปฐม แห่ง 1 1,990,000                    



22 / 159

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03730000 จงัหวดันครปฐม

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นฐ.

3038 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บา้นพระมอพสิยั อ.บางเลน จ.นครปฐม แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นฐ.

3039 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บา้นการอ้ง อ.บางเลน จ.นครปฐม แห่ง 1 1,975,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นฐ.

3049 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บา้นแหลมไร่ อ.บางเลน, นครชยัศรี แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นฐ.

3054 แยกทางหลวงหมายเลข 340 - บา้นคลองพระยาบรรลอื อ.บางเลน จ. แห่ง 1 1,990,000                    

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 9,950,000                 

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 9,950,000                 

งบลงทนุ 9,950,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,950,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,950,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นฐ.

1048 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นองครกัษ ์อ.เมอืง จ.นครปฐม แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นฐ.

3019 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บา้นไผ่คอกเน้ือ อ.บางเลน จ.นครปฐม แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นฐ.

3020 แยกทางหลวงหมายเลข 321 - บา้นหนองตาล อ.ก าแพงแสน จ. แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นฐ.

3030 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บา้นศาลาตึก อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นฐ.

3050 แยกทางหลวงหมายเลข 321 - บา้นหุบรกั อ.เมอืง จ.นครปฐม แห่ง 1 1,990,000                    

โครงการปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 16,339,000                

ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 16,339,000                

งบลงทนุ 16,339,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,339,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 16,339,000                   

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย นฐ.1021 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4 - บา้นเกาะศรีจนัทร ์อ.เมอืง จ.นครปฐม แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย นฐ.1034 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4 - บา้นสวนผกั อ.สามพราน จ.นครปฐม แห่ง 1 4,259,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย นฐ.3018 แยกทาง

หลวงหมายเลข 346 - บา้นดอนซาก อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม แห่ง 1 2,580,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 3,450,000                 

ปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 3,450,000                 

งบลงทนุ 3,450,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,450,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย นฐ.1021 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - บา้นเกาะศรีจนัทร ์อ.เมอืง จ.นครปฐม แห่ง 1 3,450,000                    

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 25,059,400                

ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 6,175,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,500,000                 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการคุณภาพน า้ 1,500,000                 

ลดของเสยีในแหลง่น า้วกิฤตแิละจดัการคุณภาพน า้ในแหลง่น า้หลกั 1,500,000                 
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งบลงทนุ 1,500,000                 

ครุภณัฑ์ 1,500,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: สถานีตรวจคุณภาพน า้อตัโนมตัิ ส านกังานสิง่แวดลอ้ม

ภาคที่ 5  ต าบลวงัตะกู อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเกบ็ตวัอยา่งน า้และวดัอตัราการไหลของน า้อตัโนมตัิ 

ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 5  ต าบลวงัตะกู อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั ชดุ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึค่าระดบัน า้แบบต่อเน่ือง ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 5  ต าบลวงัตะกู อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 150,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 4,525,000                 

โครงการแกไ้ขปญัหาขยะและสิ่งแวดลอ้ม 4,525,000                 

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาขยะและสิ่งแวดลอ้ม 4,525,000                 

งบลงทนุ 4,525,000                 

ครุภณัฑ์ 4,525,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,525,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่อง Spectrophotometer แบบเคลือ่นที่ส  าหรบั

ตรวจวดัโลหะหนกั ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 5  ต าบลวงัตะกู อ าเภอ

เมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัคุณภาพน า้เบื้องตน้อตัโนมตัิ (Multiprobe)

 ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 5  ต าบลวงัตะกู อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องระบุพกิดับนพื้นโลกจอแสดงผลแบบส ี ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 5 ต าบลวงัตะกู อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ส าหรบัเกบ็ตวัอยา่งน า้ ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 5  ต าบลวงัตะกู อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าซโีอดแีละบโีอดแีบบเคลือ่นที่ ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 5  ต าบลวงัตะกู อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึและประมวลผลขอ้มูล ส านกังานสิง่แวดลอ้ม

ภาคที่ 5  ต าบลวงัตะกู อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืตรวจวดัค่าฝุ่ นละอองในอากาศแบบพกพาพรอ้ม

ชดุป้องกนัมลพษิ ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 5  ต าบลวงัตะกู อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุหอ้งปฏบิตัิการตรวจสอบคุณภาพเคลือ่นที่  ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 5  ต าบลวงัตะกู อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 1,700,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 150,000                   

ระบบอ านวยการและการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 150,000                   

สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 150,000                   

งบลงทนุ 150,000                   

ครุภณัฑ์ 150,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 150,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่ตวัอยา่งชนิดควบคุมอณุหภูม ิส านกังานสิง่แวดลอ้ม

ภาคที่ 5  ต าบลวงัตะกู อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ตู ้ 1 150,000                      

กรมควบคุมมลพษิ 7,250,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 7,250,000                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหามลพษิทางอากาศในพื้นทีว่กิฤติ 7,250,000                 

การบริหารจดัการมลพษิทางอากาศและเสยีงในพื้นทีเ่มอืง 7,250,000                 
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งบลงทนุ 7,250,000                 

ครุภณัฑ์ 7,250,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 7,250,000                    

รายการระดบัที1่:  สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ต าบลถนน

ขาด อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม สถานี 1 7,250,000                    

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 10,577,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 10,577,000                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 8,177,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 4,245,000                 

งบลงทนุ 4,245,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,245,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 4,245,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนวดัหุบรกั หมู่ที่ 11  

ต าบลโพรงมะเดื่อ อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนวดัธรรมศาลา  หมู่ที่ 7

 ต าบลธรรมศาลา อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนวดัวงัตะกู (เสรีเริง

ฤทธิ์อปุถมัภ)์  หมู่ที่ 2 ต าบลวงัตะกู อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 3,932,000                 

งบลงทนุ 3,932,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,932,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,932,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนบา้นมาบแค  หมู่ที่ 10 

ต าบลตากอ้ง อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนวดับางไผ่นารถ  หมู่ที่ 6

 ต าบลบางไทรป่า อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนตลาดเกาะแรต  หมู่ที่ 

10  ต าบลบางปลา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนวดัตะโกสูง  หมู่ที่ 6  

ต าบลสามงา่ม อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 983,000                      

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 2,400,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 2,400,000                 

งบลงทนุ 2,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,400,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นรางฉิม หมู่ที่ 4 ต าบลสามควายเผอืก อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นตน้กร่าง หมู่ที่ 7 ต าบลสามควายเผอืก อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเลาเต่า (โรงเรียนบา้นเลาเต่า) หมู่ที่ 5 ต าบลหว้ยพระ อ าเภอดอนตูม แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองบอน หมู่ที่ 5 ต าบลดอนพทุรา อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นคลองคุณพระประชาศรยั (วดัไผ่สามต าลงึ) หมู่ที่ 8 ต าบลไทรงาม 

อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นคลองบางเลน หมู่ที่ 5 ต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นบางหวายนอ้ย หมู่ที่ 2 ต าบลหนิมูล อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองบอน หมู่ที่ 12 ต าบลหนิมูล อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นทุ่งพฒันา (วดัออ้นอ้ย(ธรรมอสิระ)) หมู่ที่ 17 ต าบลหว้ยขวาง อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นสระพงั หมู่ที่ 17 ต าบลดอนขอ่ย อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 240,000                      

กรมป่าไม ้ 1,057,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,057,400                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 1,057,400                 

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 1,057,400                 

งบลงทนุ 1,057,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,057,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,057,400                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดันครปฐม ไร่ 4 1,900                         

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดันครปฐม กลา้ 37000 281,200                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดันครปฐม กลา้ 267000 774,300                      

กระทรวงมหำดไทย 945,718,000               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 159,414,000              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 208,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 208,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 208,000                   

งบรายจ่ายอื่น 208,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 208,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 158,366,000              
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โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 158,366,000              

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 154,866,000              

งบลงทนุ 138,690,000              

ครุภณัฑ์ 93,400                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 93,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สารเขต 3 จงัหวดันครปฐม ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม ชดุ 1 93,400                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 138,596,600                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 29,800,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดันครปฐม 

ต าบลถนนขาด อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมพระที่น ัง่และปรบัปรุงภูมทิศันภ์ายใน

พระราชวงัสนามจนัทร ์ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั แห่ง 1 26,000,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 108,796,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงต่อเติมอาคารศาลากลางจงัหวดันครปฐม 

ต าบลถนนขาด อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 108,796,600                 

งบรายจ่ายอื่น 16,176,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่ายในการด าเนินการดูแลบ ารุงรกัษาและระบบรกัษา

ความปลอดภยัพระราชวงัสนามจนัทร์ 1 16,176,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 3,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 3,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 8,771,100                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 8,771,100                 

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 8,771,100                 

การบริหารงานอ าเภอ 8,771,100                 

งบลงทนุ 8,771,100                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    



27 / 159

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03730000 จงัหวดันครปฐม

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

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

การปกครองจงัหวดันครปฐม คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,483,100                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,535,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดั แห่ง 1 496,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงที่ท  าการปกครองจงัหวดั(ม ัน่คง) จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 315,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมอาคารกองรอ้ย อส. จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันร์อบที่วา่การอ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดั แห่ง 1 286,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 439,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,948,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศาลาอเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอสามพราน 

จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 2,205,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอสามพราน จงัหวดั แห่ง 1 277,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้ที่วา่การอ าเภอสามพราน จงัหวดั แห่ง 1 466,000                      

กรมการพฒันาชมุชน 122,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 122,900                   

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 122,900                   

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 122,900                   

งบลงทนุ 122,900                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 122,900                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 122,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอสามพราน  ต าบล

สามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม หลงั 1 122,900                      

กรมทีด่นิ 381,800                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 381,800                   

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 381,800                   

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 381,800                   

งบลงทนุ 381,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 381,800                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 381,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลบางเลน

 อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 99,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลดอน

ขอ่ย อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 100,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลหอม

เกร็ด อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 182,000                      

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 621,285,000              

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 74,722,400                

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 44,908,400                

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 44,908,400                

งบลงทนุ 44,908,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 44,908,400                   
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 44,908,400                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่ชมุชนบางเลน อ าเภอบางเลน จงัหวดั

นครปฐม ระยะที่ 2 แห่ง 1 31,040,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เฉพาะชมุชนบางเลน ระยะที่ 3 

อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 13,868,400                   

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 29,814,000                

สนบัสนุนและส่งเสริมดา้นการผงัเมอืง 14,287,000                

งบลงทนุ 787,000                   

ครุภณัฑ์ 787,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 787,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั

นครปฐม ต าบลถนนขาด อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม คนั 1 787,000                      

งบรายจ่ายอื่น 13,500,000                

รายการระดบัที1่: การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมเมอืงนครปฐม จงัหวดั แห่ง 1 13,500,000                   

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 15,527,000                

งบรายจ่ายอื่น 15,527,000                

รายการระดบัที1่: จดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร(์GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดันครนายก นนทบุรี ปทุมธานี 

 นครปฐม สมทุรสาคร และสมทุรสงคราม รายการ 1 15,527,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 546,562,600              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 209,061,900              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 209,061,900              

งบลงทนุ 209,061,900              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 209,061,900                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 209,061,900                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ท่าจนีพรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์

บริเวณศาลเจา้แม่คลองทอง หมู่ที่ 8 ต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน จงัหวดั

นครปฐม ความยาว 338 เมตร แห่ง 1 14,750,400                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองใหม่เจริญสุข ต าบลบางกระทกึ 

อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ความยาว 720 เมตร แห่ง 1 16,030,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองล ารางตาลถงึคลองล าท่าขอ่ย 

หมู่ที่ 4 ต าบลถนนขาด อ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม ความยาว 864 เมตร แห่ง 1 17,799,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์ริมแม่น า้นครชยั

ศรี บริเวณหนา้วดับางพระ ต าบลบางแกว้ฟ้า อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดั

นครปฐม ความยาว 224 เมตร แห่ง 1 14,940,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์ริมแม่น า้ท่าจนี 

บริเวณโรงเรียน ภปร.ราชวทิยาลยั ต าบลท่าตลาด อ าเภอสามพราน จงัหวดั

นครปฐม ความยาว 240 เมตร แห่ง 1 14,502,500                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ คสล.เลยีบคลองท่าผา-บางแกว้ (ระยะที่

 2) หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 10 ต าบลบางแขม อ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 11,150,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่เลยีบคลองเจดยีบู์ชา ซอยเทศบาล 11/2

 หมู่ที่ 1 (เชือ่มต่ออบต.ศรีษะทอง) ต าบลธรรมศาลา อ าเภอเมอืง จงัหวดั

นครปฐม ความยาว 750 เมตร แห่ง 1 9,103,200                    
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รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ท่าจนี พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์

บริเวณท่าน า้หนา้วดับางเลน ต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 

ความยาว 103 เมตร แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ คสล.ริมคลองพระยากงฝัง่เหนือ ต าบล

พระประโทน อ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม ความยาว 450 เมตร แห่ง 1 9,446,700                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ คสล.พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศันร์ิมแม่น า้ท่า

จนี บริเวณหนา้วดับางปลา (เชือ่มต่อโครงการก่อสรา้ง) หมู่ที่ 3 ต าบลบาง

ปลา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ความยาว 170 เมตร แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่คสล.พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศันเ์ลยีบคลอง

เจดยีบู์ชา หมู่ที่ 3,9 ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม ความยาว แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ คสล.เลยีบคลองท่าผา-บางแกว้ (ระยะที่

 3) ต าบลบางแขม อ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม ความยาว 740 เมตร แห่ง 1 10,305,500                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ คสล. ริมแม่น า้นครชยัศรี หมู่ที่ 1,3,5 

ต าบลวดัละมดุ อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ความยาว 822 เมตร แห่ง 1 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ คสล.เลยีบคลองท่าผา-บางแกว้ หมู่ที่ 2,

 หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7 ต าบลบางแขม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั

นครปฐม ความยาว 3,500 เมตร แห่ง 1 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ คสล.เลยีบคลองท่าผา-บางแกว้ หมู่ที่ 8

 ต าบลบางแขม เชือ่มต่อ หมู่ที่ 5 ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอเมอืงนครปฐม 

จงัหวดันครปฐม ความยาว 1,800 เมตร แห่ง 1 11,000,000                   

โครงการป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 337,500,700              

ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 337,500,700              

งบลงทนุ 337,500,700              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 337,500,700                 

ค่าควบคุมงาน 11,970,000                   

รายการระดบัที1่: ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนออ้ม

ใหญ่ ระยะที่ 1 อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 4,900,000                    

รายการระดบัที1่: ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนไร่ขงิ 

ระยะที่ 1 อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 4,620,000                    

รายการระดบัที1่: ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนไร่ขงิ 

ระยะที่ 2  อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 2,450,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 325,530,700                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนออ้มใหญ่ ระยะที่

 1 อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 131,456,700                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนไร่ขงิ ระยะที่ 1 

อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 124,074,000                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนไร่ขงิ ระยะที่ 2 

อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 70,000,000                   

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 155,743,200              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 618,100                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 618,100                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 618,100                   

งบลงทนุ 618,100                   

ครุภณัฑ์ 618,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 154,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 7 154,700                      
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รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดันครปฐม ต าบลถนนขาด อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั ตู ้ 7 30,100                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดันครปฐม ต าบลถนนขาด อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั ตู ้ 7 38,500                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

นครปฐม ต าบลถนนขาด อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ตวั 14 23,800                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครปฐม ต าบลถนนขาด อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 7 20,300                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดันครปฐม ต าบลถนนขาด อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั ชดุ 14 42,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 463,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 7 463,400                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดันครปฐม ต าบลถนนขาด อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 7 154,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครปฐม 

ต าบลถนนขาด อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 7 112,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครปฐม 

ต าบลถนนขาด อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 7 63,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครปฐม ต าบลถนนขาด ชดุ 14 53,200                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครปฐม ต าบลถนนขาด อ าเภอเมอืง เครื่อง 14 81,200                        

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 153,663,100              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 7,817,000                 

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 7,817,000                 

งบอดุหนุน 7,817,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,817,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 7,817,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 20 เมตร 

ยาว 40 เมตร บา้นทุ่งแฝก หมู่ที่ 1 ต าบลสวนป่าน องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลสวนป่าน อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 870,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 20 เมตร 

ยาว 40 เมตร บา้นหว้ยลกึตะวนัตก หมู่ที่ 3 ต าบลสวนป่าน องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสวนป่าน อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 870,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 17 เมตร

 ยาว 35 เมตร บา้นหว้ยหมอนทอง หมู่ที่ 3 ต าบลหว้ยหมอนทอง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยหมอนทอง อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั แห่ง 1 2,225,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 40 เมตร 

ยาว 68 เมตร บา้นท่ามอญ หมู่ที่ 4 ต าบลไทยาวาส องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลไทยาวาส อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 1,852,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 30 เมตร 

ยาว 50 เมตร ชมุชนวดับางเลน หมู่ที่ 9 ต าบลบางเลน เทศบาลต าบลบาง

เลน อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 2,000,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 37,804,800                

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 37,804,800                

งบอดุหนุน 37,804,800                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 37,804,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 37,804,800                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 2 บา้นหว้ยดว้น ต าบลรางพกิลุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลรางพกิลุ 

อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 1,487,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 8 บา้นหว้ยดว้น ต าบลรางพกิลุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลรางพกิลุ 

อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 1,487,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 19 บา้นหนองพง

กลาง ต าบลสระสีม่มุ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระสีม่มุ อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 3,018,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 24 บา้นเจริญสุข 

ต าบลสระสีม่มุ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระสีม่มุ อ าเภอก าแพงแสน แห่ง 1 689,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบผลติน า้ประปา แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 8 บา้นแหลมมะเกลอื ต าบลสามงา่ม ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ เทศบาลต าบลสามงา่ม อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 5,074,400                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ ระบบน า้ดบิ (ประปาเทศบาลต าบลสามงา่ม) หมู่ที่ 1 และ 4 

บา้รางกรด ต าบลสามงา่ม เทศบาลต าบลสามงา่ม อ าเภอดอนตูม จงัหวดั แห่ง 1 1,941,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บา้นคลองบางปลาดุก ต าบลหว้ยพลู  องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหว้ยพลู อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 730,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บา้นลาดสะแก ต าบลดอนตูม องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลดอนตูม อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 590,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บา้นดอนขมิ้น ต าบลดอนตูม องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลดอนตูม อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 590,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บา้นหนองปรง ต าบลไผ่หูชา้ง องคก์าร

บริหารส่วนต าบลไผ่หูชา้ง อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 1,988,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บา้นคนัคลอง ต าบลไผ่หูชา้ง องคก์าร

บริหารส่วนต าบลไผ่หูชา้ง อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 1,988,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บา้นไผ่หลวง ต าบลหนิมูล องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหนิมูล อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่มาก บริเวณที่สาธารณะหนองบอน หมู่ที่ 12 บา้นหนองบอน 

ต าบลหนิมูล องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิมูล อ าเภอบางเลน จงัหวดั แห่ง 1 2,150,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 3 บา้นสามควายเผอืก ต าบลสามควายเผอืกตามแบบมาตรฐาน

กรมทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามควายเผอืก อ าเภอเมอืง แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 5 บา้นวงัน า้ขาว ต าบลคลองจนิดา ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองจนิดา อ าเภอสามพราน แห่ง 1 5,074,400                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 11 บา้นรางสงักะส ีต าบลคลองจนิดา ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองจนิดา อ าเภอสามพราน แห่ง 1 5,074,400                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,749,900                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,749,900                 

งบอดุหนุน 1,749,900                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,749,900                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 1,749,900                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหว้ย

ขวาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยขวาง อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ประถม

ฐานบนิก าแพงแสน องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระตีบ อ าเภอก าแพงแสน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กระดี่ออ้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยม่วง อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

หญา้ปลอ้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก อ าเภอก าแพงแสน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดันิยม

ธรรมวราราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งบวั อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

สะอาดพฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนขอ่ย อ าเภอก าแพงแสน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัปลกั

ไมล้าย องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

เทยีม องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระพฒันา อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อด่ีาง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระสีม่มุ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

กระทุ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอก าแพงแสน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดอน

ซาก องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัน า้เขยีว อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03730000 จงัหวดันครปฐม

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทุ่งอเีทศ 

เทศบาลต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทุ่ง

พชิยั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยพระ อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัล  าลูก

บวั เทศบาลต าบลสามงา่ม อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ล  าเหย 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหลวง อ าเภอดอนตูม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลแหลมบวั องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมบวั อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บาง

กระเบา องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าต าหนกั อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัไทร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ากระชบั อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหว้ยพลู เทศบาลต าบลหว้ยพลู อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ศรีมหา

โพธิ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีมหาโพธิ์ อ  าเภอนครชยัศรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หมู่ 3 

ต าบลนครชยัศรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลนครชยัศรี อ าเภอนครชยัศรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหว้ย

ตะโก องคก์ารบริหารส่วนต าบลพะเนียด อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เกาะแรต

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางปลา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบางภาษ ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางภาษ ีอ าเภอบาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบางเลน เทศบาลต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลไผ่

หูชา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลไผ่หูชา้ง อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03730000 จงัหวดันครปฐม

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบางหลวง เทศบาลต าบลบางหลวง อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลคลองโยง ศูนย ์2 เทศบาลต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลศาลายา เทศบาลต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหว้ย

จระเข ้เทศบาลนครนครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

สามควายเผอืก องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามควายเผอืก อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตากอ้ง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลตากอ้ง อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลดอนยายหอม เทศบาลต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมอืงนครปฐม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัวงั

ตะกู องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัตะกู อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองงูเหลอืม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลอืม อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนา

สรา้ง เทศบาลเมอืงนครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองเสอื

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองดนิแดง อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปฐมทอง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยจรเข ้อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลโพรงมะเดื่อ เทศบาลต าบลโพรงมะเดื่อ อ าเภอเมอืงนครปฐม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลธรรมศาลา องคก์ารบริหารส่วนต าบลธรรมศาลา อ าเภอ

เมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นยาง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นยาง อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กระทุ่ม

ลม้ เทศบาลเมอืงกระทุ่มลม้ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03730000 จงัหวดันครปฐม

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลออ้มใหญ่ (วดัออ้มใหญ่) เทศบาลต าบลออ้มใหญ่ อ าเภอสามพราน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงไร่ขงิ เทศบาลเมอืงไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงสามพราน เทศบาลเมอืงสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

บางกระทกึ เทศบาลต าบลบางกระทกึ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คลอง

ใหม่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตลาด

จนิดา องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดจนิดา อ าเภอสามพราน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลยายชา องคก์ารบริหารส่วนต าบลยายชา อ าเภอสาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลทรงคนอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นคอ

ราง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลท่า

ตลาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าตลาด อ าเภอสามพราน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัปรีดา

ราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองจนิดา อ าเภอสามพราน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลบ่อพลบั เทศบาลต าบลบ่อพลบั อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลโพรงมะเดื่อ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพรงมะเดื่อ 

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลบางเลน เทศบาลต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 4,800,000                 

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 4,800,000                 

งบอดุหนุน 4,800,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,800,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03730000 จงัหวดันครปฐม

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 4,800,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 4,800,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลบ่อพลบั อ าเภอเมอืง คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลเมอืงนครปฐม อ าเภอเมอืง คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 101,491,400              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 59,463,000                

งบอดุหนุน 59,463,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 59,463,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 59,463,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นฐ.ถ 

61-002 สายบา้นนราภริมย ์- บา้นคลองสวา่งอารมย ์หมู่ที่ 3,4,5,6 ต าบล

นราภริมย ์กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหล่

ทาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนราภริมย ์อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม สาย 1 9,126,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ นฐ.ถ.101-04 สายบา้นสวนป่าน - บงึกุ่ม หมู่ที่ 6 

ต าบลสวนป่าน กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,120 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสวนป่าน อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม สาย 1 2,859,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สายซอยป่าชา้ไทยทรงด า หมู่ที่ 2 บา้นกะเจาโซง่ ต าบลลูกบวั กวา้ง 5 

เมตร ยาว 1,050 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลสามงา่ม อ าเภอ สาย 1 1,937,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สายคนัคลอง ส่งน า้ 10 ขวา - 5 ซา้ย หมู่ที่ 1 เชือ่ม หมู่ที่ 4 ต าบลศีรษะ

ทอง กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างแอสฟลัท์

ติกคอนกรีตกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลศีรษะทอง สาย 1 9,990,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายเลยีบคลอง

ควาย หมู่ที่ 3 บา้นบางขโมย ต าบลบางระก า กวา้ง 4 เมตร ยาว 3,400 

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางระก า สาย 1 5,290,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายเลยีบคลองบาง

ปลาอิม่ หมู่ที่ 3 ต าบลบางเลน กวา้ง 5 เมตร ยาว 840 เมตร หนา 0.15 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม สาย 1 3,583,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้นวดักลาง

 หมู่ 7 - บา้นหนองจอก หมู่ 2 หมู่ที่ 7,2 ต าบลบ่อพลบั มพีื้นที่รวมไม่

นอ้ยกวา่ 3,472 ตารางเมตร พรอ้มบ่อพกัชนิดคอนกรีตเสริมเหลก็ 

เทศบาลต าบลบ่อพลบั อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม สาย 1 1,986,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต

 สายบา้นหุบรกั - บา้นหนองแหน หมู่ที่ 4 ต าบลโพรงมะเดื่อ กวา้ง 7 

เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพรงมะเดื่อ อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั สาย 1 2,951,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สายเลยีบคลองชลประทาน 5 ซา้ย หมู่ 8 ต าบล สามควายเผอืก กวา้ง 6 

เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสาม

ควายเผอืก อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม สาย 1 8,011,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03730000 จงัหวดันครปฐม

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบุญ

สนัต ์หมู่ที่ 1 บา้นลาดบวั ต าบลคลองจนิดา กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,553 

เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองจนิดา อ าเภอสาม สาย 1 5,053,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ นฐ.ถ.90-004 สายบา้นหนองบอน หมู่ที่ 15 ต าบลล า

เหย กวา้ง 5 เมตร ยาว 830 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 4,150 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม สาย 1 2,114,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายหมู่ที่ 4 

เชือ่ม หมู่ที่ 11 ต าบลนราภริมย ์กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนราภริมย ์ สาย 1 6,563,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 7,565,600                 

งบอดุหนุน 7,565,600                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,565,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 7,565,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลไทยา

วาส องคก์ารบริหารส่วนต าบลไทยาวาส อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดั หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 

คน  ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลยายชา

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลยายชา อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตลาดจนิดา องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลตลาดจนิดา อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 34,462,800                

งบอดุหนุน 34,462,800                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,462,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 20,348,200                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอกเสาเขม็ หลงั 1 20,348,200                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอก

เสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม 

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม หลงั 1 10,174,100                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอก

เสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลประปานคร เทศบาลนครนครปฐม อ าเภอ หลงั 1 10,174,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 14,114,600                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน ตอก หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลองคก์ารบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย ตอก หลงั 1 7,909,500                    
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รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพรงมะเดื่อ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพรงมะเดื่อ อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั หลงั 1 7,909,500                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,462,000                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,462,000                 

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 1,462,000                 

งบลงทนุ 1,462,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,462,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,462,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

นครปฐม ต าบลถนนขาด อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 1,462,000                    

กระทรวงยตุธิรรม 1,913,500                 

กรมคุมประพฤติ 55,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 55,000                     

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 55,000                     

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 55,000                     

งบลงทนุ 55,000                     

ครุภณัฑ์ 55,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 55,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด

โรงเรียนการบนิ ต าบลกระตีบ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ตู ้ 4 32,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมเพดาน 18 น้ิว ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพ

ติดโรงเรียนการบนิ ต าบลกระตีบ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ตวั 10 23,000                        

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 1,453,100                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,453,100                 

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 93,000                     

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 93,000                     

งบลงทนุ 93,000                     

ครุภณัฑ์ 93,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก  สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดันครปฐม  

ต าบลทุ่งลูกนก อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดันครปฐม  ต าบลทุ่งลูกนก อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ใบ 2 19,600                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดันครปฐม  ต าบลทุ่งลูกนก อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ตู ้ 2 8,600                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ ขนาด 2 กอ๊ก สถานพนิิจและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนจงัหวดันครปฐม  ต าบลทุ่งลูกนก อ าเภอก าแพงแสน เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดันครปฐม  ต าบลทุ่งลูกนก อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 17,800                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 20,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง  สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดันครปฐม  ต าบลทุ่งลูกนก อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 20,000                        

เดก็และเยาวชนไดร้บัการพฒันาพฤตนิิสยั 1,360,100                 

พฒันาพฤตนิิสยัเดก็และเยาวชนในศูนยฝึ์กและอบรมโดยการจดัการศึกษาสายสามญั 1,360,100                 

งบลงทนุ 1,360,100                 

ครุภณัฑ์ 1,360,100                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 361,300                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนหญงิบา้น

ปรานี  ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ตวั 2 14,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนสริินธร 

ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตวั 3 21,900                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊อเนกประสงค ์ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

หญงิบา้นปรานี ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ตวั 5 10,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊อเนกประสงค ์ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนสริิน

ธร ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตวั 5 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเคลอืบเอกสารและบตัร ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนชายบา้นมทุติา  ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 4,000                         

รายการระดบัที1่: พดัลมติดผนงั 16 น้ิว ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

หญงิบา้นปรานี  ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ตวั 5 10,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมโคจร 16 น้ิว ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

หญงิบา้นปรานี  ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ตวั 6 12,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมเพดาน ขนาดใบพดั 56 น้ิว ศูนยฝึ์กและอบรมเด็ก

และเยาวชนชายบา้นอเุบกขา  ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดั เครื่อง 15 16,500                        

รายการระดบัที1่: พดัลมตัง้พื้น 16 น้ิว ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

ชายบา้นอเุบกขา  ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตวั 6 12,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมตัง้พื้น 16 น้ิว  ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

หญงิบา้นปรานี  ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ตวั 10 20,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาดความจ ุ2,000 ลติร ศูนยฝึ์ก

และอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นอเุบกขา  ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม ใบ 2 12,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้น

มทุติา  ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนหญงิบา้น

ปรานี  ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนสริินธร  

ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

ชายบา้นมทุติา  ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตู ้ 10 80,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

ชายบา้นอเุบกขา  ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตู ้ 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

สริินธร  ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตู ้ 13 104,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 391,400                      

รายการระดบัที1่: หมอ้หุงขา้วแกส๊  ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชาย

บา้นอเุบกขา  ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ใบ 8 50,400                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่ 1 ประตู ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนหญงิ

บา้นปรานี  ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ตู ้ 1 18,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร  ขนาด 45 คิวบกิฟตุ ศูนยฝึ์กและอบรมเด็ก

และเยาวชนสริินธร  ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตู ้ 2 132,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 1 กอ๊ก ศูนยฝึ์กและ

อบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นมทุติา  ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล เครื่อง 2 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 1 กอ๊ก ศูนยฝึ์กและ

อบรมเด็กและเยาวชนสริินธร  ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดั เครื่อง 2 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ศูนยฝึ์กและ

อบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นมทุติา  ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ศูนยฝึ์กและ

อบรมเด็กและเยาวชนสริินธร  ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็  ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนชายบา้นมทุติา  ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊   ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนหญงิบา้น

ปรานี  ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊   ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนสริินธร  

ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั ศูนยฝึ์ก

และอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นมทุติา  ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธ เครื่อง 4 72,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 210,700                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทะแยงมมุ  120

 น้ิว ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นมทุติา  ต าบลคลองโยง 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทะแยงมมุ  120

 น้ิว ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนสริินธร  ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดบั XGA ขนาด 2,500

 ANSI Lumens ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นมทุติา  ต าบล

คลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดบั XGA ขนาด 2,500

 ANSI Lumens ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนสริินธร  ต าบลคลองโยง

 อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง  ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นมทุติา  ต าบลคลองโยง 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง  ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนสริินธร  ต าบลคลองโยง อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง  ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนหญงิบา้นปรานี  ต าบลสามพราน 

อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนชายบา้นมทุติา  ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนสริินธร  ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 35,600                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 85,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตด์เีซล สูบน า้ได ้

1,750 ลติรต่อนาท ีศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นมทุติา  

ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ มอเตอรไ์ฟฟ้า สูบน า้ได ้1,500

 ลติรต่อนาท ีศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นมทุติา  ต าบลคลอง

โยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ มอเตอรไ์ฟฟ้า สูบน า้ได ้1,500

 ลติรต่อนาท ีศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนสริินธร  ต าบลคลองโยง 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 20,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 52,800                        

รายการระดบัที1่: จกัรท าลวดลาย ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนหญงิ

บา้นปรานี ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 8,800                         

รายการระดบัที1่: จกัรพนัริม แบบอตุสาหกรรม  ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนหญงิบา้นปรานี  ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรอตุสาหกรรม แบบเยบ็ผา้  ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนหญงิบา้นปรานี  ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 16,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 27,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง  ศูนย์

ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสริินธร  ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบตัง้พื้น  ศูนยฝึ์กและอบรม

เด็กและเยาวชนหญงิบา้นปรานี  ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดั เครื่อง 1 7,900                         

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 92,500                        

รายการระดบัที1่: ปตัตาเลีย่น ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้น

มทุติา  ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 5 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  ขนาด 3 กโิลวตัต ์ศูนยฝึ์กและอบรม

เด็กและเยาวชนสริินธร  ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 3 82,500                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 93,500                        

รายการระดบัที1่: เลือ่ยฉลไุฟฟ้า ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้น

อเุบกขา  ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตวั 1 7,200                         

รายการระดบัที1่: บนัไดอลูมเินียม   ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชาย

บา้นอเุบกขา  ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตวั 2 7,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยีร/ตดั แบบมอืถอื ขนาด 5 น้ิว ศูนยฝึ์กและ

อบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นอเุบกขา  ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล เครื่อง 8 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยีร/ตดั แบบมอืถอื ขนาด 9 น้ิว ศูนยฝึ์กและ

อบรมเด็กและเยาวชนสริินธร  ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดั เครื่อง 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: แม่แรงตะเฆ่  ขนาด 5 ตนั ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนสริินธร  ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตวั 1 28,000                        

ครุภณัฑด์นตรี 45,000                        

รายการระดบัที1่: กตีา้รโ์ปร่ง   ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้น

อเุบกขา  ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตวั 10 45,000                        

กรมราชทณัฑ์ 405,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 52,100                     

ผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจนไ์ดร้บัการควบคุม ดูแล 52,100                     

ควบคุมผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจน์ 52,100                     

งบลงทนุ 52,100                     

ครุภณัฑ์ 52,100                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 52,100                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรแจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500

 ANSI Lumens พรอ้มจอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 

150 น้ิว ส าหรบัสถานตรวจพสูิจน ์ เรือนจ ากลางนครปฐม  ต าบลวงัตะกู 

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 52,100                        

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 228,100                   

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 228,100                   

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 228,100                   

งบลงทนุ 228,100                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 228,100                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 228,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรือนจ ากลางนครปฐม ต าบลวงัตะกู อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 228,100                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 125,200                   

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 125,200                   

ควบคุมผูต้อ้งขงั 125,200                   

งบลงทนุ 125,200                   

ครุภณัฑ์ 125,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี เรือนจ ากลางนครปฐม  

ต าบลวงัตะกู อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 40,200                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 85,000                        

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

เรือนจ ากลางนครปฐม  ต าบลวงัตะกู อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 52,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ เรือนจ ากลางนครปฐม  ต าบล

วงัตะกู อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั เรือนจ า

กลางนครปฐม  ต าบลวงัตะกู อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 18,000                        

กระทรวงแรงงำน 1,100,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 35,800                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 35,800                     

ยทุธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ และระบบการบริหารจดัการแรงงาน 35,800                     

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 35,800                     

งบลงทนุ 35,800                     

ครุภณัฑ์ 35,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธิ

การใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย และชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย

  ส านกังานแรงงานจงัหวดันครปฐม  ต าบลถนนขาด อ าเภอเมอืงนครปฐม ชดุ 1 35,800                        

กรมการจดัหางาน 1,064,200                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 741,600                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 615,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     
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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 516,000                   

งบด าเนินงาน 516,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 516,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 420,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 420,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 126,600                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 20,600                     

งบด าเนินงาน 20,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,600                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,500                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 6,100                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,700                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 4,300                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 322,600                   

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                         
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ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 266,000                   

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

1 อ าเภอ 1 ภูมปิญัญา 252,500                   

งบด าเนินงาน 252,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 249,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 246,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 246,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,000                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,000                         

กระทรวงวฒันธรรม 1,200,360,100            

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 149,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 149,400                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 149,400                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 33,000                     

งบลงทนุ 33,000                     

ครุภณัฑ์ 33,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 33,000                        

รายการระดบัที1่:  กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSL-R ความละเอยีด

ไม่นอ้ยกวา่ 24 ลา้นพกิเซลพรอ้มเลนสถ์า่ยภาพ   ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดันครปฐม  ต าบลถนนขาด อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 33,000                        

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 116,400                   

งบลงทนุ 116,400                   

ครุภณัฑ์ 116,400                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 116,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดันครปฐม  ต าบลถนนขาด อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั ชดุ 1 19,800                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดันครปฐม  ต าบลถนนขาด อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั ชดุ 2 51,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดันครปฐม  

ต าบลถนนขาด อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 3 45,000                        

กรมศิลปากร 38,171,400                

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 3,000,000                 

โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการทอ่งเทีย่ว 3,000,000                 

ปรบัปรุง พฒันา เสริมสรา้งภาพลกัษณ์แหลง่ทอ่งเทีย่วทางศิลปวฒันธรรม 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจ

เดยี ์ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 3,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 24,000,000                

โครงการพฒันาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรม 24,000,000                

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วและแหลง่เรียนรูท้างศิลปวฒันธรรมเพือ่เชื่อมโยงการทอ่งเทีย่ว

พื้นทีร่ะดบัภาคกลาง 24,000,000                

งบลงทนุ 24,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 24,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเทคโนโลยกีารหลอ่ ส านกัช่างสบิหมู่ 

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาโบราณสถานวดัพระงาม ต าบลพระปฐม

เจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาโบราณสถานวดัพระเมรุ (รา้ง) ต าบล

หว้ยจรเข ้อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 10,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 11,171,400                

มรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาตไิดร้บัการอนุรกัษ์ 2,500,000                 

ส ารวจ ขึ้นทะเบยีน บูรณะ ซอ่มแซม ดูแลรกัษา โบราณสถาน โบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุ

และเอกสารจดหมายเหตุ 2,500,000                 

งบลงทนุ 2,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,500,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาโบราณสถานจลุประโทนเจดยี ์ต าบล

พระประโทน อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 2,500,000                    

ศิลปวฒันธรรม ไดร้บัการสรา้งสรรค ์สบืสานและเผยแพร่ 8,660,400                 

การสรา้งสรรค ์สบืสานและเผยแพร่ศิลปวทิยาการและมรดกทางศิลปวฒันธรรม 8,660,400                 

งบลงทนุ 8,660,400                 

ครุภณัฑ์ 4,160,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,850,100                    
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รายการระดบัที1่: โตะ๊เขยีนแบบ ส านกัช่างสบิหมู่ ต าบลศาลายา  อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 11,400                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกัช่างสบิหมู่ ต าบลศาลายา  อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตู ้ 10 55,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็เอกสาร 3 ลิ้นชกั  ส านกัช่างสบิหมู่  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตู ้ 6 34,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานเหลก็  ส านกัช่างสบิหมู่  ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตวั 10 84,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็บานเลือ่นกระจก  ส านกัช่างสบิหมู่  ต าบลศาลายา

 อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตู ้ 3 23,400                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสารอเนกประสงค ์2 ชัน้  ส านกัช่างสบิหมู่  

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตู ้ 2 17,600                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็   4 ลิ้นชกั  ส านกัช่างสบิหมู่  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตู ้ 4 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊คอมพวิเตอร ์ ส านกัช่างสบิหมู่  ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตวั 4 10,300                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้เขยีนแบบ  ส านกัช่างสบิหมู่  ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตวั 2 3,800                         

รายการระดบัที1่:  โคมไฟติดโตะ๊เขยีนแบบ  ส านกัช่างสบิหมู่  ต าบลศาลายา

 อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตวั 3 2,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยแบบแปลน ยอ่-ขยาย  ส านกัช่างสบิหมู่  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็เอกสาร 2 ชัน้ 16 ช่อง  ส านกัช่างสบิหมู่  

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตู ้ 1 7,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร  ส านกัช่างสบิหมู่  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็เอกสาร 15 ลิ้นชกั  ส านกัช่างสบิหมู่  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตู ้ 2 14,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็  ส านกัช่างสบิหมู่  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม คนั 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัสติก๊เกอร ์ ส านกัช่างสบิหมู่  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมตัง้พื้น ขนาด 18 น้ิว  ส านกัช่างสบิหมู่  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตวั 6 9,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี  ส านกัช่างสบิหมู่  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 80,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร  ส านกัช่างสบิหมู่  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ส าหรบัใชดู้ดฝุ่ นในรถยนต ์ ส านกัช่างสบิหมู่

  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 5,900                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊โฟเมกา  ส านกัช่างสบิหมู่  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม ตวั 26 118,300                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 52,000                        

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

ช่างสบิหมู่  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 52,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 120,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุสตูดโิอถา่ยภาพ  ส านกัช่างสบิหมู่  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 120,000                      

ครุภณัฑโ์รงงาน 2,138,300                    

รายการระดบัที1่: สวา่นไฟฟ้าแบบโรตารี่ 3 ระบบ ส านกัช่างสบิหมู่ ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตวั 1 12,400                        

รายการระดบัที1่: รถยกไฮดรอลกิ ส านกัช่างสบิหมู่ ต าบลศาลายา  อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม คนั 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัม๊ลม  ส านกัช่างสบิหมู่  ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 21,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยีรสายอ่อน  ส านกัช่างสบิหมู่  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 3 20,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ นไรส้าย  ส านกัช่างสบิหมู่  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 4 10,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหลอมหยดเมด็โลหะ  ส านกัช่างสบิหมู่  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 560,000                      

รายการระดบัที1่: รถโฟลค์ลฟิท ์ ส านกัช่างสบิหมู่  ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม คนั 1 790,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มติกส าหรบัโรงงาน  ส านกัช่างสบิหมู่  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องหวักรอลมแบบเปลีย่นแกนได ้ ส านกัช่างสบิหมู่  

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 10 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเลือ่ยแท่นไฟฟ้า  ส านกัช่างสบิหมู่  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 50,000                        

รายการระดบัที1่: ตูท้  าความเยน็ ส าหรบัเกบ็เคมภีณัฑ ์ ส านกัช่างสบิหมู่  

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตู ้ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ส าหรบัเครื่องมอื ขนาด 14 น้ิว  ส านกัช่างสบิหมู่  

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม คนั 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: รถเขน็เหลก็ 3 ชัน้  ส านกัช่างสบิหมู่  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม คนั 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: เลือ่ยฉลไุฟฟ้า ขนาด 22 น้ิว  ส านกัช่างสบิหมู่  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 11,500                        

รายการระดบัที1่: สวา่นไฟฟ้าแบบไรส้าย  ส านกัช่างสบิหมู่  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 4,600                         

รายการระดบัที1่: สวา่นส าหรบัเจาะเหลก็  ส านกัช่างสบิหมู่  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 3,300                         

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยีรตดั  ส านกัช่างสบิหมู่  ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 3,300                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,500,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาอาคารส านกัช่างสบิหมู่ ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 4,500,000                    

แหลง่เรียนรู ้และแหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา 11,000                     

จดักจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้และปรบัปรุงแหลง่เรียนรูแ้ละแหลง่ศิลปวฒันธรรม 11,000                     

งบลงทนุ 11,000                     

ครุภณัฑ์ 11,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน  พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ 

พระปฐมเจดยี ์ ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 11,000                        
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สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 994,655,600              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 2,842,700                 

โครงการวจิยัทางการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม 2,842,700                 

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ 2,842,700                 

งบรายจ่ายอื่น 2,842,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่ความเป็นเลศิทาง 0 2,842,700                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 14,432,200                

โครงการปฏรูิปการศึกษาเฉพาะดา้นศิลปวฒันธรรมทางนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ และ

ทศันศิลป์ 14,432,200                

การพฒันาสื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 6,750,000                 

งบรายจ่ายอื่น 6,750,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาสือ่และเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่

การศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล ระบบ 1 6,750,000                    

ยกระดบัการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาดว้ย STEAM Education 5,642,200                 

งบรายจ่ายอื่น 5,642,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัการจดัการเรียนการสอนใน

สถานศึกษาดว้ย STEAM Education 0 5,642,200                    

 พฒันาระบบการประเมนิมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา 2,040,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,040,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการ พฒันาระบบการประเมนิมาตรฐานและ

การประกนัคุณภาพการศึกษา 0 2,040,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 91,695,700                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 91,695,700                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้าย 91,695,700                

งบอดุหนุน 91,695,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 91,695,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 10700 91,695,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 10700 53,596,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 10700 15,366,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 10700 5,393,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 10700 7,506,000                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รียน 10700 9,834,600                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 571,243,400              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 571,243,400              

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการภาครฐั 571,243,400              

งบบคุลากร 566,385,900              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 522,817,300                 

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืน อตัรา 1107 440,147,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิอืน่ๆ ที่จ่ายควบกบัเงนิเดอืน 0 68,808,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งประจ า 56 13,861,500                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 43,568,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 154 43,568,600                   

งบด าเนินงาน 4,857,500                 
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,857,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจ าที่ไดร้บั

เงนิเดอืนเต็มข ัน้ 0 158,900                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารในมหาวทิยาลยั / สถาบนัฯ 0 990,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 0 1,905,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 5 432,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบประกนัสงัคม 154 1,371,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 92,142,500                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม 56,672,500                

ส่งเสริมและพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารดา้นศิลปวฒันธรรม 5,000,000                 

งบด าเนินงาน 5,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 2,000,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 3,000,000                    

การจดัการศึกษาวชิาชพีเฉพาะดา้นศิลปวฒันธรรม ระดบัอดุมศึกษา 51,672,500                

งบด าเนินงาน 18,462,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,206,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 1,098,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 547,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,398,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 3,662,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเรียนการสอน 0 400,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 6,255,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 3,008,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 1,647,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 1,100,000                    

งบอดุหนุน 25,080,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 25,080,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนในการพฒันาคุณภาพชวีติของนกัเรียน 

นกัศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชน คนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาส 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนในการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท และปริญญา 0 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนในการศึกษาส าหรบันกัเรียนนกัศึกษาจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ โครงการ 0 14,580,000                   

งบรายจ่ายอื่น 8,130,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาดา้น

ศิลปวฒันธรรมสู่มาตรฐานสากล 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพสถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันานกัเรียน นกัศึกษาใหม้คุีณลกัษณะ

ที่พงึประสงคแ์ละตามอตัลกัษณ์ของสถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 0 2,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์วทิยาเขต

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 0 630,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการการพฒันาบุคลากรเพิม่พูนทกัษะ

ความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ใหก้บัครูอาจารย ์

บุคลากรทางการศึกษาและผูป้กครองนกัเรียน นกัศึกษา 0 2,000,000                    

การบริการสงัคม 35,470,000                

จดับริการทางวชิาการดา้นศิลปวฒันธรรม 35,470,000                

งบด าเนินงาน 8,375,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 373,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 66,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,183,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเรียนการสอน 0 677,300                      

ค่าสาธารณูปโภค 5,375,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,675,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500,000                      

งบอดุหนุน 3,975,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,975,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนในการส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาผลงาน

สรา้งสรรคป์ระดษิฐค์ิดคน้ทางศิลปวฒันธรรม 0 2,475,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนในการจดัประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน 0 1,500,000                    

งบรายจ่ายอื่น 23,120,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดันิทรรศการทางวชิาการและการแสดง

ทางดา้นศิลปวฒันธรรม 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัแสดงเพือ่ตอ้นรบัประมขุ อาคนัตุกะ

หรือผูน้ าต่างประเทศ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการองคค์วามรูท้างศิลปวฒันธรรม 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งพฒันาทกัษะชวีตินกัศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท ามาตรฐานคุณวุฒวิชิาชพีดา้น

นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทศันศิลป์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบุคลากร 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมวชิาการดา้นนาฏศิลป์ ดุริยางค

ศิลป์ และทศันศิลป์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังานเทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์

และพระบรมวงศานุวงศ์ 0 5,720,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรม และชมุชน 216,271,000              

โครงการพฒันาความร่วมมอืและเชื่อมโยงดา้นศิลปวฒันธรรมกบัประเทศอาเซยีน 5,000,000                 

ส่งเสริมความร่วมมอืดา้นศิลปวฒันธรรมอาเซยีน 5,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความร่วมมอืดา้นศิลปวฒันธรรม 0 5,000,000                    
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โครงการส่งเสริมอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรค ์เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั 10,000,000                

พฒันารูปแบบและเทคนิคการแสดงใหไ้ดม้าตรฐานและทนัสมยั 10,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันารูปแบบและเทคนิคการแสดงใหไ้ด ้

มาตรฐานและทนัสมยั 9 10,000,000                   

โครงการส่งเสริมภาพลกัษณ์ทางวฒันธรรมและน าความเป็นไทยสู่สากล 5,000,000                 

ส่งเสริมภาพลกัษณ์ทางวฒันธรรมและน าความเป็นไทยสู่สากล 5,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมภาพลกัษณ์ทางวฒันธรรมและน า

ความเป็นไทยสู่สากล 0 5,000,000                    

โครงการพฒันาแหลง่เรียนรูท้างการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม 190,071,000              

พฒันาอปุกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดลอ้มระดบัข ัน้พื้นฐาน 22,228,400                

งบลงทนุ 22,228,400                

ครุภณัฑ์ 12,243,400                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 260,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 3 90,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่นกระจก วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตู ้ 3 40,500                        

รายการระดบัที1่: พดัลมตัง้พื้นขนาดใหญ่ วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา

 อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตวั 6 54,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมไอเยน็ วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตู ้ 2 60,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 41,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน  วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 22,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,200,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดบั XGA ขนาด 2,500

 ANSI Lumens วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล เครื่อง 2 55,400                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 100 น้ิว

 วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม จอ 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องขยายเสยีงพรอ้มล าโพงส าหรบัหอ้งเรียน  

วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตู ้ 10 75,000                        

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

ความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 60 น้ิว วทิยาลยันาฏศิลป

 ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 10 370,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,500 

ANSI Lumens วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล เครื่อง 1 54,400                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 

น้ิว วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟน ไรส้ายแบบถอื คลืน่ UHF  วทิยาลยันาฏศิลป 

 ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 12 180,000                      
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รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนไรส้ายแบบคาดศีรษะ วทิยาลยันาฏศิลป  

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 23,800                        

รายการระดบัที1่: ไฟพารส์  าหรบัการแสดงขนาด 54x3 วตัต ์วทิยาลยันาฏ

ศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โคม 16 70,400                        

รายการระดบัที1่: ขาต ัง้ไฟพาร ์แบบตวัท ี2 ชัน้ ขาต ัง้หมมุนรอกปรบัไดสู้ง 

วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ขา 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุควบคุมไฟ วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องป้องกนัหวดีหอน  วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา

 อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนส าหรบับนัทกึเสยีงรบัสญัญาณวงกวา้ง 

วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 30,000                        

รายการระดบัที1่: สายสญัญาณไมโครโฟนชนิดมลัติคอร ์20-24 ชาแนล 

พรอ้มโรลมว้นเกบ็สาย วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล มว้น 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ล าโพงมอนิเตอร ์วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม คู่ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ล าโพงมอนิเตอรห์อ้งคอนโทรล วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม คู่ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ล าโพงแขวนเพดาน วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม คู่ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเลน่ DVD  วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 5 35,000                        

รายการระดบัที1่: โคมสปอรต์ไลท ์led ไม่นอ้ยกวา่200w วทิยาลยันาฏศิลป 

 ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 10 70,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 63,200                        

รายการระดบัที1่: เตียง 2 ไกรม์อืหมนุ วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เตียง 4 63,200                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 145,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 10 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงแบบพกพา วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 5 25,000                        

ครุภณัฑก์ฬีา 425,100                      

รายการระดบัที1่: แท่นรบัรางวลั วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม แท่น 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เตน๊สนามแบบ นอน 3 คน วทิยาลยันาฏศิลป ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม หลงั 10 39,000                        

รายการระดบัที1่: เตน๊สนามแบบ นอน 5 คน วทิยาลยันาฏศิลป ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม หลงั 10 52,000                        

รายการระดบัที1่: เตน๊สนามแบบ นอน 10 คน วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม หลงั 10 64,000                        

รายการระดบัที1่: ป้ายคะแนนเปตอง วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ป้าย 2 25,400                        

รายการระดบัที1่: เสากฬีาวอลเลยบ์อลแขง่ขนั วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 31,900                        

รายการระดบัที1่: เสาประตูโกวฟ์ตุซอล วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 44,000                        
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รายการระดบัที1่: ป้ายคะแนนวอลเลยบ์อล บาสเกต็บอล วทิยาลยันาฏศิลป

 ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ป้าย 2 21,800                        

รายการระดบัที1่: เสาบาสเกต็บอลโครงเหลก็แบบลอ้เลือ่น วทิยาลยันาฏศิลป

 ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 138,000                      

ครุภณัฑด์นตรี 8,618,000                    

รายการระดบัที1่: กลองแขก วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม คู่ 10 150,000                      

รายการระดบัที1่: กลองสองหนา้ วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ลูก 10 70,000                        

รายการระดบัที1่: รางระนาดเอกเหลก็ (รางไมส้กั) วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ราง 5 45,000                        

รายการระดบัที1่: ผนืระนาดเอกเหลก็ วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ผนื 5 65,000                        

รายการระดบัที1่: รางระนาดทุม้เหลก็ วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ราง 5 45,000                        

รายการระดบัที1่: ผนืระนาดทุม้เหลก็ วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ผนื 5 65,000                        

รายการระดบัที1่: ซอดว้ง (ไมช้งิชนั) วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม คนั 10 25,000                        

รายการระดบัที1่: ซออู ้(ไมช้งิชนั) วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม คนั 10 40,000                        

รายการระดบัที1่: ซงึ วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม ตวั 10 40,000                        

รายการระดบัที1่: สะลอ้ วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม ตวั 10 40,000                        

รายการระดบัที1่: ขลุย่เพยีงออ (ไมช้งิชนั) วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา

 อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เลา 10 15,000                        

รายการระดบัที1่: ขลุย่หลบิ (ไมช้งิชนั) วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เลา 10 15,000                        

รายการระดบัที1่: โทน-ร ามะนาไมจ้ริง วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม คู่ 10 80,000                        

รายการระดบัที1่: ฉ่ิง วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม คู่ 5 1,500                         

รายการระดบัที1่: ฉาบเหลก็ วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม คู่ 5 4,000                         

รายการระดบัที1่: กรบัพวง วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม อนั 5 5,000                         

รายการระดบัที1่: โหม่ง พรอ้มกระจงัโหม่ง วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ลูก 5 12,500                        

รายการระดบัที1่: ระนาดเอกเหลก็ (รางไมม้ะริด ประกอบไมพ้ดุ) วทิยาลยั

นาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ราง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ผนืระนาดเอกเหลก็  วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ผนื 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: ระนาดทุม้เหลก็ (รางไมม้ะริด ประกอบไมพ้ดุ) วทิยาลยั

นาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ราง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ผนืระนาดเอกเหลก็ วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ผนื 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: กลองตะโพน วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม คู่ 1 55,000                        
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รายการระดบัที1่: วงป่ีพาทยเ์ครื่องใหญ่ แกะลวดลายลงรกัปิดทอง วทิยาลยั

นาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม วง 2 1,043,500                    

รายการระดบัที1่: วงป่ีพาทยเ์ครื่องใหญ่ประกอบเรซิน่ วทิยาลยันาฏศิลป  

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม วง 1 440,000                      

รายการระดบัที1่: วงป่ีพาทยเ์ครื่องใหญ่ แกะสลกัลายฝงัไมพ้ดุ วทิยาลยั

นาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม วง 1 629,600                      

รายการระดบัที1่: วงมโหรี แกะลายฝงัไมพ้ดุ วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม วง 1 901,900                      

รายการระดบัที1่: วงเครื่องสายไทยเครื่องคู่ ประกอบเรซิน่และฝงัมกุ 

วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม วง 1 288,000                      

รายการระดบัที1่: วงเครื่องสายไทยเครื่องคู่ ประกอบไมพ้ดุ วทิยาลยันาฏ

ศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม วง 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: วงเครื่องสายไทยเครื่องคู่ ประกอบเรซิน่ วทิยาลยันาฏ

ศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม วง 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: โทนเซรามคิ-ร ามะนา วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม คู่ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: มาริมบา้ (Marimba) วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ราง 2 900,000                      

รายการระดบัที1่: ไวบราโฟน (Vibraphones) วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ไซโลโฟน (Xylophone) วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา

 อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ราง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ฮอรน์ (Horn) วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม คนั 2 400,000                      

รายการระดบัที1่: แกรนด ์เปียนโน (Grand Piano) วทิยาลยันาฏศิลป  

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม หลงั 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ทูบา (Tubas) วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม คนั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: กลองยาวพรอ้มกระโปรง วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 20 44,000                        

รายการระดบัที1่: ฆอ้งวงใหญ่ (รา้นฆอ้ง โขนท าดว้ยไมส้กั) วทิยาลยันาฏ

ศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 10 60,000                        

รายการระดบัที1่: ลูกฆอ้งวงใหญ่ ทองเหลอืง (หลอ่)  วทิยาลยันาฏศิลป  

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 10 100,000                      

รายการระดบัที1่: ฆอ้งวงเลก็ (รา้นฆอ้ง โขนท าดว้ยไมส้กั) วทิยาลยันาฏศิลป

  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 10 100,000                      

รายการระดบัที1่: ลูกฆอ้งวงเลก็ ทองเหลอืง (หลอ่) วทิยาลยันาฏศิลป  

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 10 180,000                      

รายการระดบัที1่: ระนาดเอก (รางไมส้กั) วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ราง 10 80,000                        

รายการระดบัที1่: ผนืระราดเอก (ไมช้งิชนั) วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ผนื 10 80,000                        

รายการระดบัที1่: ระนาดทุม้ (รางไมส้กั)  วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ราง 10 80,000                        

รายการระดบัที1่: ผนืระนาดทุม้(ไมไ้ผ)่  วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ผนื 10 70,000                        

รายการระดบัที1่: กลองยาว วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม ลูก 10 20,000                        
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รายการระดบัที1่: ตะโพนไทย (เทา้ธรรมดา) วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ลูก 10 70,000                        

รายการระดบัที1่: กลองทดั วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม คู่ 10 100,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,490,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุพญาวานร ชามพูวราช พรอ้มศีรษะ วทิยาลยันาฏศิลป

 ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุพญาวานร ชมพูพาน พรอ้มศีรษะ วทิยาลยันาฏศิลป 

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุพญาวานร นิลพทั พรอ้มศีรษะ  วทิยาลยันาฏศิลป  

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุพญาวานร นิลนนท ์พรอ้มศีรษะ  วทิยาลยันาฏศิลป  

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุพญาวานร พาล ีพรอ้มศีรษะ  วทิยาลยันาฏศิลป  

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุยกัษต์วัเอก (ศีรษะมยีอด) วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 9 720,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุยกัษต์วัเอก (ศีรษะโลน้) วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเขนยกัษ ์และชดุอืน่ๆที่คลา้ยกนัพรอ้มศีรษะ วทิยาลยั

นาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 70 280,000                      

รายการระดบัที1่: โคมบวั วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม อนั 100 100,000                      

รายการระดบัที1่: ดาบเหลก็ วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม เลม่ 20 8,000                         

รายการระดบัที1่: ไมพ้ลอง วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม อนั 2 3,000                         

รายการระดบัที1่: ไมส้ ัน้ วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม อนั 4 3,000                         

รายการระดบัที1่: งา้ว ประเภท ข วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เลม่ 2 1,600                         

รายการระดบัที1่: ดาบ วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล

 จงัหวดันครปฐม เลม่ 2 1,400                         

รายการระดบัที1่: กระบี่ วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม เลม่ 2 1,400                         

รายการระดบัที1่: หอก ประเภท ข วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เลม่ 2 1,600                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,985,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,985,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารดุริยางคไ์ทย วทิยาลยันาฏศิลป ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม หลงั 1 9,985,000                    

พฒันาอปุกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดลอ้มระดบัอดุมศึกษา 150,081,500              

งบลงทนุ 150,081,500              

ครุภณัฑ์ 7,310,100                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,511,200                    

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี้ ขนาด 12 ที่น ัง่ คณะศิลปวจิติร 

 ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 60,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ลือ่นแบบมอืผลกั 4 ประตู คณะศิลปวจิติร  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาท ีคณะศิลปวจิติร  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็ของ 3 ชัน้  คณะศิลปวจิติร  ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม คนั 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: แท่นยนืบรรยาย (โพเดยีม)  คณะศิลปวจิติร  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม แท่น 1 26,000                        

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิด สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ (วงัหนา้) 

สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ระบบ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึเสยีงขนาดพกพา สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์  

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: ตูก้นัความชื้น สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตู ้ 1 9,100                         

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก  สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์  

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุ 35 ที่น ัง่ สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 30,500                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  าหรบัการประชมุ สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตวั 35 42,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ขนาด 15 ลิ้นชกั สถาบนับณัฑติ

พฒันศิลป์  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตู ้ 2 8,600                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่นกระจก วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตู ้ 2 27,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้เอนกประสงค ์วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตวั 10 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์ชนิด 18 บาน วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตู ้ 30 210,000                      

รายการระดบัที1่: ม่านปรบัแสงแนวตัง้(ส าหรบัหอ้งเรียนและหอ้งพกัอาจารย์

จ านวน 4หอ้ง) คณะศิลปวจิติร  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดั ชดุ 15 85,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมระบายอากาศติดผนงั ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 16 น้ิว 

คณะศิลปวจิติร ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตวั 5 54,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมระบายอากาศติดผนงั ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 10 น้ิว 

คณะศิลปวจิติร ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตวั 5 26,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมไอน า้ คณะศิลปวจิติร  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม ตวั 1 41,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมตัง้พื้น(1ชดุ ม ี4 เครื่อง) คณะศิลปวจิติร  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 10,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ  คณะศิลปวจิติร  ต าบลศาลายา

 อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,098,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องขยายเสยีงเคลือ่นที่แบบลากจูง พรอ้มล าโพง 

และอปุกรณ์ คณะศิลปวจิติร คณะศิลปวจิติร  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ ชดุ 5 55,000                        
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รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนพรอ้มอปุกรณ์ขาต ัง้ส าหรบัหอ้งเรียน คณะศิลป

วจิติร ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 5 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens คณะศิลปวจิติร คณะศิลปวจิติร  ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: ขาแขวนโปรเจเตอรพ์รอ้มติดต ัง้  คณะศิลปวจิติร คณะ

ศิลปวจิติร  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: แท่นวางโปรเจคเตอรแ์บบสามขา คณะศิลปวจิติร คณะ

ศิลปวจิติร  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม แท่น 4 13,000                        

รายการระดบัที1่: ขาต ัง้กลอ้งวดีโีอ  สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 19,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสตูดโิอถา่ยภาพแบบเริ่มตน้พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ 

สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 15,500                        

รายการระดบัที1่: เลนสถ์า่ยภาพระยะโฟกสั 17-40 mm. สถาบนับณัฑติ

พฒันศิลป์  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งบนัทกึภาพทางอากาศ (DRONE) พรอ้มอปุกรณ์ 

สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 63,500                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพและบนัทกึวดีโีอ พรอ้มอปุกรณ์ สถาบนั

บณัฑติพฒันศิลป์  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เลนสถ์า่ยภาพและบนัทกึวดีโีอ ระยะโฟกสั 24-105 mm. 

สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: แฟลชถา่ยภาพ สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: ขาต ัง้กลอ้งถา่ยภาพและบนัทกึวดีโีอ แบบ Tripod  

สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 3,000                         

รายการระดบัที1่: เวทสี  าเร็จรูป (ขนาดกวา้ง 0.80 ม.*ยาว1.20 ม.*สูง 0.40 

ม.)พรอ้มอปุกรณ์จดัเกบ็ สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม แผ่น 24 144,000                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ 180 

น้ิว สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดั จอ 2 70,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ  สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 85,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด ไม่นอ้ย

กวา่ 30 ลา้นพกิเซล สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม ตวั 1 118,100                      

รายการระดบัที1่: ชดุประชมุวดิโีอคอนเฟอรเ์รนซ ์หอ้งประชมุศูนยเ์ทคโนฯ 

และหอ้งฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพขา้มศีรษะ สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์  

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 4 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดบั XGA ขนาด 2,500

 ANSI Lumens วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล เครื่อง 3 83,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 100 น้ิว

 วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม จอ 3 28,500                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,173,000                    
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รายการระดบัที1่: หุ่นปูนการศึกษา คณะศิลปวจิติร  ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: โคมไฟปฏบิตัิงานต ัง้พื้น ปรบัความสูง องศาได ้ คณะ

ศิลปวจิติร  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 10 72,000                        

รายการระดบัที1่: นัง่รา้นแบบปลอดภยั 5 ชัน้ คณะศิลปวจิติร  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊สนามไมจ้ริง คณะศิลปวจิติร  ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 4 100,000                      

รายการระดบัที1่: บอรด์ส าหรบัติดต ัง้ผลงานการแสดงนิทรรศการศิลปะ 

คณะศิลปวจิติร  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม บอรด์ 20 200,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโคมไฟหอ้งถา่ยภาพ และชดุไฟ สตู ไฟถา่ยภาพ  คณะ

ศิลปวจิติร  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 30,000                        

รายการระดบัที1่: แท่นขดักระดาษทราย คณะศิลปวจิติร  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: ขาไฟแสตนเลสแบบ 3 ช่วงชกั คณะศิลปวจิติร  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 4 40,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ขาพบัหนา้โตะ๊ฟอกสขีาว ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 60*150*

75 ซม.(ใน1 ชดุมจี านวนท ัง้หมด 10 ตวั) คณะศิลปวจิติร  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นโครงกระดูกมนุษยข์นาดเท่าคนจริงส าหรบัการศึกษา

ศิลปะ คณะศิลปวจิติร ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตวั 4 80,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิงานภาพพมิพ ์คณะศิลปวจิติร  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางผสมสปีฏบิตัิงาน พรอ้มลอ้เลือ่น คณะศิลปวจิติร  

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 20 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มภาคสนาม อนิเวอรเ์ตอร ์คณะศิลปวจิติร  

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: ปัม้ลมโรตารี 3 แรงมา้ ถงั 50 ลติร คณะศิลปวจิติร  

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: สวา่นไขควงกระแทกไรส้าย คณะศิลปวจิติร  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตวั 1 6,000                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ขาเหลก็แบบเบาะกลม (1ชดุ มจี านวน 20 ตวั) คณะ

ศิลปวจิติร อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ปัม้ลมแบบไรเ้สยีง คณะศิลปวจิติร  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิงานสกรีนยางปาดสรีน คณะศิลปวจิติร  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ผลงานภาพวาด คณะศิลปวจิติร  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตู ้ 2 40,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 295,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีง พรอ้มไมโครโฟนส าหรบัหอ้งประชมุ คณะ

ศิลปวจิติร คณะศิลปวจิติร  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปล ัก๊สามตาขนาดใหญ่ (ลอ้สายไฟ) คณะศิลปวจิติร ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนชนิดไรส้าย สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: วทิยสุือ่สาร สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 4 4,000                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงแบบเคลือ่นที่พรอ้มอปุกรณ์ สถาบนั

บณัฑติพฒันศิลป์  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 21,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุคอนโทรลไมคป์ระชมุ สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์  

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 44,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 3,223,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพระส าอาง วทิยาลยันาฏศิลป์  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: อาสนะส าหรบัสงฆ ์สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 9 31,500                        

รายการระดบัที1่: เวทสี  าเร็จรูป วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 5 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เคลือ่นยา้ยรถยนต ์ระบบไฮดรอลคิ รบัน า้หนกัได ้

ไม่นอ้ยกวา่ 1,500 ปอนด ์หรือไม่นอ้ยกวา่ 680 กโิลกรมั สถาบนับณัฑติ

พฒันศิลป์  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 4 30,000                        

รายการระดบัที1่: ผา้ยางปูพื้นเวท ี สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต าบลศาลายา

 อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: กระจกเงาติดผนงั ขนาดพื้นที่กวา้ง 800*สูง200 ซม. 

วทิยาลยันาฏศิลป์  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม บาน 4 288,000                      

รายการระดบัที1่: กระจกเงาดา้นเดยีวกรอบอลูมเินียมติดลอ้เลือ่นแบ่งส่วน

เคลือ่นยา้ยได ้วทิยาลยันาฏศิลป์  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดั บาน 4 480,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงทองใหญ่แกะลายปิดทองค าเปลวแทไ้มส้กัจริง 

วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม หน่วย 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงทองเลก็แกะลายปิดทองค าเปลวแทไ้มส้กัจริง 

วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม หน่วย 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงแดงใหญ่ วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม หน่วย 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงแดงเลก็ วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม หน่วย 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: ตัง่วางเครื่องราชูปโภค วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม คู่ 1 6,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องราชูปโภคกะไหลท่อง กาน า้ จานรอง คนโท 2 

กระแจะ 3 พานรอง ขาสงิห ์วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 35,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 142,771,400                 

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 127,784,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าตกแต่งภายใน ครุภณัฑป์ระกอบอาคาร และงานระบบ

อาคาร คณะศิลปศึกษา สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 67,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตกแต่งภายใน ครุภณัฑป์ระกอบอาคาร และงานระบบ

อาคาร คณะศิลปนาฏดุริยางค ์สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 60,784,400                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,987,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบริหารจดัการ

ดา้นไอท ีสถาบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาอาคาร คณะศิลปวจิติร 

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม งาน 1 2,500,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและทาสอีาคารส านกังานและอาคารเรียน

 บริเวณพื้นที่ของสถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล

 จงัหวดันครปฐม แห่ง 5 6,487,000                    

ส่งเสริมสนบัสนุนการบริการทางสงัคม 7,475,000                 

งบลงทนุ 7,475,000                 

ครุภณัฑ์ 7,475,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 7,475,000                    

รายการระดบัที1่: รถบสัปรบัอากาศ ขนาด 45  ที่น ัง่ วทิยาลยันาฏศิลป 

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม คนั 1 7,475,000                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม 10,286,100                

งบลงทนุ 10,286,100                

ครุภณัฑ์ 10,286,100                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 10,286,100                   

รายการระดบัที1่: เครื่องพรอตเตอร ์คณะศิลปวจิติร  ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ระบบสญัญาณอนิเตอรเ์น็ต คณะศิลปวจิติร ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ระบบ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล เครื่อง 3 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

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

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 62 1,860,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 8 176,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 3 (40 หนา้/นาท)ี สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ ต าบลศาลายา

 อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 3 สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล เครื่อง 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สถาบนับณัฑติพฒัน

ศิลป์ ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 67 167,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มสีทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โปรแกรม 62 235,600                      

รายการระดบัที1่: โปรแกรมป้องกนัและก าจดัไวรสัคอมพวิเตอร ์สถาบนั

บณัฑติพฒันศิลป์  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โปรแกรม 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดั ตวั 8 45,600                        

รายการระดบัที1่: ตูส้  าหรบัจดัเกบ็เครื่องคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ แบบที่ 1 

(ขนาด 36U) สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล ตู ้ 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: สาย UDP สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม สาย 2 7,600                         
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รายการระดบัที1่: หวั RJ45 สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม หวั 500 4,000                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล เครื่อง 2 36,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 3 23,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 6 126,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจขอ้สอบ สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 50,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 54 1,188,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 80 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 12 252,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล เครื่อง 32 137,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (28 หนา้/นาท)ี วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 24 189,600                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดั เครื่อง 1 29,000                        

รายการระดบัที1่: ตูส้  าหรบัจดัเกบ็คอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด

 36U) วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตู ้ 2 36,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง  

แบบที่ 1 วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดั เครื่อง 1 6,200                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดั เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 18 102,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 วทิยาลยันาฏศิลป 

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรเ์พือ่การบนัทกึเสยีง พรอ้มอปุกรณ์ วทิยาลยั

นาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ ส าหรบัจดัท าหอ้งสมดุเสยีง 

วทิยาลยันาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 10 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า 800 VA วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 10 25,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งวงจรปิดพรอ้มอปุกรณ์ วทิยาลยันาฏศิลป  ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 100,000                      

โครงการส่งเสริมเดก็ไทยเลน่ดนตรี คนละ 1 ชิ้น 6,200,000                 

ส่งเสริมเดก็ไทยเลน่ดนตรีคนละ 1 ชิ้น 6,200,000                 

งบรายจ่ายอื่น 6,200,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเด็กไทยเลน่ดนตรี คนละ 1 ชิ้น 0 6,200,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 6,028,100                 
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โครงการสรา้งจติส านึกใหม้คีวามซือ่สตัยสุ์จริตดว้ยมติทิางวฒันธรรม 6,028,100                 

การสรา้งจติส านกัใหม้คีวามชื่อสตัยสุ์จริตดว้ยมติทิางวฒันธรรม 6,028,100                 

งบรายจ่ายอื่น 6,028,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งจติส านึกใหม้คีวามซือ่สตัยสุ์จริต

ภายในสถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 0 6,028,100                    

หอภาพยนตร ์(องคก์ารมหาชน) 167,383,700              

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 12,000,000                

โครงการทอ่งเทีย่วเพือ่เรียนรูศิ้ลปวฒันธรรมภาพยนตรไ์ทยและโลก 12,000,000                

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วเพือ่เรียนรูศิ้ลปวฒันธรรมภาพยนตรไ์ทยและโลก 12,000,000                

งบอดุหนุน 12,000,000                

ค่าใชส้อย 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใชส้อย 0 12,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 5,500,000                 

โครงการส่งเสริมการใชภ้าพยนตรใ์หเ้ป็นสื่อการเรียนรู ้ 5,500,000                 

ส่งเสริมการใชภ้าพยนตรใ์หเ้ป็นสื่อการเรียนรู ้ 5,500,000                 

งบอดุหนุน 5,500,000                 

ค่าใชส้อย 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใชส้อย 0 5,500,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้ง

การเตบิโตจากภายใน) 29,001,100                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ส่งเสริมและพฒันา ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 29,001,100                

การด าเนินงานดา้นการอนุรกัษแ์ละบริการภาพยนตร ์สื่อโสตทศัน ์และสิ่งเกี่ยวเน่ือง 29,001,100                

งบอดุหนุน 29,001,100                

เงนิเดอืน 29,001,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบุคลากร 0 29,001,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 120,882,600              

ภาพยนตร ์สื่อโสตทศัน ์และสิ่งเกี่ยวเน่ืองไดร้บัการอนุรกัษ์ 41,382,600                

การจดัหา ซอ่ม สงวนรกัษาและแปลงสญัญาณภาพยนตร ์สื่อโสตทศัน ์และสิ่ง

เกี่ยวเน่ือง 41,382,600                

งบอดุหนุน 41,382,600                

ค่าใชส้อย 18,952,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใชส้อย 0 18,952,600                   

ค่าสาธารณูปโภค 2,430,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าสาธารณูปโภค 0 2,430,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑก์ารอนุรกัษภ์าพยนตร ์หอภาพยนตร ์ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม รายการ 1 20,000,000                   

การบริการคน้ควา้และการเผยแพร่ภาพยนตร ์สื่อโสตทศันแ์ละสิ่งเกี่ยวเน่ือง 79,500,000                

เผยแพร่ขอ้มลูและองคค์วามรูด้า้นภาพยนตร ์สื่อโสตทศันแ์ละสิ่งเกี่ยวเน่ือง 77,700,000                

งบอดุหนุน 77,700,000                

ค่าใชส้อย 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใชส้อย 0 9,000,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าสาธารณูปโภค 0 1,200,000                    
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ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 67,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันแ์ละระบบความปลอดภยัพื้นที่รอบหอ

ภาพยนตร ์ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 67,500,000                   

จดัท าองคค์วามรูด้า้นภาพยนตร์ 300,000                   

งบอดุหนุน 300,000                   

ค่าใชส้อย 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใชส้อย 0 300,000                      

ปรบัปรุงฐานขอ้มลูภาพยนตร ์สื่อโสตทศันแ์ละสิ่งเกี่ยวเน่ืองเพือ่ใหบ้ริการ ศึกษา

คน้ควา้แก่สาธารณะ 1,500,000                 

งบอดุหนุน 1,500,000                 

ค่าใชส้อย 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใชส้อย 0 1,500,000                    

กระทรวงวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 18,643,700                

ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน) 18,643,700                

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 18,643,700                

โครงการส่งเสริมการวจิยัและพฒันาอตุสาหกรรมเป้าหมายดา้นชวีวทิยาศาสตร์ 18,643,700                

พฒันาต่อยอดเทคโนโลยหีุ่นยนตท์างการแพทยช์ ัน้สูงเพือ่ใหป้ระเทศไทยเป็น

ศูนยก์ลางการผลติของภูมภิาคอาเซยีน 18,643,700                

งบอดุหนุน 18,643,700                

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 18,643,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารหน่วยปฏบิตัิการวจิยัและพฒันา

เทคโนโลยหีุ่นยนตท์างการแพทยช์ ัน้สูง ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล หลงั 1 18,643,700                   

กระทรวงศึกษำธิกำร 14,857,677,094           

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 581,706,400              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 1,062,600                 

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 1,062,600                 

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 1,062,600                 

งบรายจ่ายอื่น 1,062,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 1,062,600                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 48,419,400                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 48,419,400                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 15,244,200                

งบอดุหนุน 15,244,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 15,244,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 14,760,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 484,000                      

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 33,175,200                

งบอดุหนุน 33,175,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 33,175,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 32,323,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 852,000                      

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 336,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 336,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 336,000                   
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งบรายจ่ายอื่น 336,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 336,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 482,346,000              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 482,346,000              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 13,525,000                

งบอดุหนุน 13,525,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 13,525,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 2,201,900                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 2,288,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 9,035,100                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 468,821,000              

งบอดุหนุน 468,821,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 468,821,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 397,878,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 23,754,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 13,386,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 12,857,500                   

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 20,944,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 49,542,400                

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 48,847,700                

การด าเนินงานดา้นนโยบายและยทุธศาสตร์ 47,584,200                

งบลงทนุ 38,234,200                

ครุภณัฑ์ 3,389,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 2,383,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี สถาบนัพฒันาครู 

คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดั เครื่อง 50 1,135,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี สถาบนัพฒันาครู 

คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดั เครื่อง 25 715,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ  แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บทียูี สถาบนัพฒันาครู 

คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดั เครื่อง 3 108,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊พบัมบีงัตา สถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากร

ทางการศึกษา ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ตวั 50 175,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ประชมุ สถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากร

ทางการศึกษา ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ตวั 100 250,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,005,800                    

รายการระดบัที1่: ชดุไมคป์ระชมุระบบดจิติอล สถาบนัพฒันาครู คณาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษา ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 1,005,800                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,844,800                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,844,800                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอพกั 1 สถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละ

บุคลากรทางการศึกษา ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 12,430,500                   
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกัอ านวยการ สถาบนัพฒันาครู 

คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดั แห่ง 1 22,414,300                   

งบรายจ่ายอื่น 9,350,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันานกับริหารระดบัสูงกระทรวงศึกษาธกิาร 0 9,350,000                    

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 1,263,500                 

งบลงทนุ 1,263,500                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครปฐม

 ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครปฐม

 ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครปฐม ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครปฐม 

ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครปฐม 

ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครปฐม

 ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครปฐม 

ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดันครปฐม ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครปฐม ต าบลพระประโทน อ าเภอ

เมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดันครปฐม ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืงนครปฐม เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดันครปฐม ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดันครปฐม ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครปฐม 

ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครปฐม ต าบลพระประโทน 

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครปฐม ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครปฐม ต าบลพระประโทน อ าเภอ

เมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 90,000                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

นครปฐม ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 23,200                        

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 694,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 694,700                   

งบลงทนุ 694,700                   

ครุภณัฑ์ 694,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 694,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครปฐม ต าบลพระประโทน 

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 28 448,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดันครปฐม ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 28 106,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก้ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครปฐม ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่:  ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

 และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดันครปฐม ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครปฐม

 ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครปฐม ต าบลพระประโทน อ าเภอ

เมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครปฐม ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 7,700                         

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 479,765,194              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,129,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,129,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,129,154                 

งบด าเนินงาน 1,129,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,129,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,129,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 600,200                   

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 600,200                   

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 600,200                   

งบลงทนุ 600,200                   

ครุภณัฑ์ 600,200                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนสาม

พรานวทิยา ต าบลยายชา อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม หอ้ง 1 600,200                      
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แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 295,261,200              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 281,253,000              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 281,253,000              

งบอดุหนุน 281,253,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 281,253,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 63685 281,253,000                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 63685 38,444,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 63685 22,196,100                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 63685 22,709,200                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 63685 32,077,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 63685 165,826,200                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 14,008,200                

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 3,543,000                 

งบลงทนุ 3,543,000                 

ครุภณัฑ์ 1,600,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัหนองเสอื ต าบลหนองดนิแดง อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองกะโดน ต าบลบา้นยาง อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวดัตากอ้งอนุสรณ์ ต าบลบ่อพลบั อ าเภอเมอืงนครปฐม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัหนองกระทุ่ม ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นออ้กระทงิ ต าบลหว้ยขวาง อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนอบุลรตันราชกญัญาราชวทิยาลยั นครปฐม ต าบลบางแกว้ อ าเภอ

นครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหลวงวทิยา ต าบลบา้นหลวง อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนสถาพรวทิยา ต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,943,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,943,000                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัหนองเสอื ต าบลหนองดนิแดง อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 167,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองกะโดน ต าบลบา้นยาง อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 297,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวดัตากอ้งอนุสรณ์ ต าบลบ่อพลบั

 อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 157,000                      



68 / 159

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03730000 จงัหวดันครปฐม

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัหนองกระทุ่ม ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 194,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นออ้กระทงิ ต าบลหว้ยขวาง อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนอบุลรตันราชกญัญาราชวทิยาลยั นครปฐม 

ต าบลบางแกว้ อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 248,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหลวงวทิยา ต าบลบา้นหลวง อ าเภอดอน

ตูม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนสถาพรวทิยา ต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน แห่ง 1 360,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 10,465,200                

งบลงทนุ 10,465,200                

ครุภณัฑ์ 10,465,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 8,665,200                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม  ต าบลวดั

แค  อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัประชานาถ  ต าบลขนุแกว้  

อ าเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัสวา่งอารมณ์  ต าบลขนุแกว้ 

อ าเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัโคกพระเจดยี(์เอกเผ่าพทิยา) 

ต าบลโคกพระเจดยี ์ อ าเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดังิ้วราย ต าบลงิ้วราย  อ าเภอนคร

ชยัศรี  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัท่าต าหนกั  ต าบลท่าต าหนกั 

อ าเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดันอ้ย ต าบลท่าพระยา  อ าเภอนคร

ชยัศรี  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดับ่อตะกัว่ ต าบลบางระก า  อ าเภอ

นครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัพทุธธรรมรงัษ ี ต าบลลานตากฟ้า

 อ าเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัศรีมหาโพธิ์  ต าบลศรีมหาโพธิ์ 

อ  าเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัไทร ต าบลท่ากระชบั  อ าเภอนคร

ชยัศรี  จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน คลองทางหลวง  ต าบลท่ากระชบั 

อ าเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัตุก๊ตา ต าบลบางกระเบา  อ าเภอ

นครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดักลาง ต าบลบางพระ  อ าเภอนคร

ชยัศรี  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัหว้ยตะโก ต าบลพะเนียด  อ าเภอ

นครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัลานตากฟ้า  ต าบลลานตากฟ้า 

อ าเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัละมดุ ต าบลวดัละมดุ  อ าเภอ

นครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นลานแหลม  ต าบลวดัละมดุ 

อ าเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัใหม่สุคนธาราม (ป่ินรตันราษฎร)์ 

ต าบลวดัละมดุ  อ าเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดักลางครูเวยีง  ต าบลสมัปทวน 

อ าเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดักกตาล ต าบลสมัปทวน  อ าเภอ

นครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัทอ้งไทร ต าบลแหลมบวั  อ าเภอ

นครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัโคกเขมา ต าบลแหลมบวั  อ าเภอ

นครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัดอนยอ ต าบลดอนตูม  อ าเภอ

บางเลน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ตลาดเจริญสุข  ต าบลบวัปากท่า  

อ าเภอบางเลน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดับวัหว ัน่ ต าบลบวัปากท่า  อ าเภอ

บางเลน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ตลาดรางกระทุ่ม  ต าบลบางภาษ ี

อ าเภอบางเลน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดับางหลวง ต าบลบางหลวง  

อ าเภอบางเลน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัล  าพญา ต าบลล าพญา  อ าเภอบาง

เลน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัศิลามูล ต าบลหนิมูล  อ าเภอบาง

เลน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัลานคา ต าบลดอนตูม  อ าเภอบาง

เลน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัโพธิ์ ต าบลไทรงาม  อ าเภอบาง ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดันราภริมย ์ต าบลนราภริมย ์ 

อ าเภอบางเลน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดันิลเพชร ต าบลนิลเพชร  อ าเภอ

บางเลน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัผาสุการาม  ต าบลบางไทรป่า 

อ าเภอบางเลน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดับางปลา ต าบลบางปลา  อ าเภอ

บางเลน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัเกาะแรต ต าบลบางปลา  อ าเภอ

บางเลน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ตลาดเกาะแรต  ต าบลบางปลา  

อ าเภอบางเลน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดับงึลาดสวาย  ต าบลบางภาษ ี

อ าเภอบางเลน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัสุขวฒันาราม  ต าบลบางระก า  

อ าเภอบางเลน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ไทยรฐัวทิยา 4  ต าบลบางระก า 

อ าเภอบางเลน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัเกษมสุริยมันาจ  ต าบลบางเลน 

อ าเภอบางเลน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03730000 จงัหวดันครปฐม

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นประตูน า้พระพมิล  ต าบลบาง

เลน อ าเภอบางเลน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบางเลน ต าบลบางเลน  อ าเภอ

บางเลน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัเวฬวุนาราม  ต าบลล าพญา  

อ าเภอบางเลน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บุณยศรีสวสัดิ์  ต าบลคลองโยง 

อ าเภอพทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัมะเกลอื ต าบลคลองโยง  อ าเภอ

พทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัสาลวนั ต าบลศาลายา  อ าเภอ

พทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัสุวรรณาราม  ต าบลศาลายา  

อ าเภอพทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคลองโยง  ต าบลมหาสวสัดิ์ 

อ  าเภอพทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนฟ้าใสวทิยา  ต าบลคลองโยง  อ าเภอ

พทุธมณทล จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัเชงิเลน(นครใจราษฎร)์  ต าบลบาง

ชา้ง  อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคลองลดัออ้มใหญ่  ต าบลออ้ม

ใหญ่  อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเพลนิวฒันา  ต าบลกระทุ่มลม้ 

อ าเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัปรีดาราม ต าบลคลองจนิดา  

อ าเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคลองใหม่  ต าบลคลองใหม่ 

อ าเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัจนิดาราม ต าบลตลาดจนิดา  

อ าเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นท่าตลาด  ต าบลท่าตลาด อ าเภอ

สามพราน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03730000 จงัหวดันครปฐม

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัดอนหวาย(นครรฐัประสาท) 

ต าบลบางกระทกึ  อ าเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดับางชา้งใต ้ ต าบลบางชา้ง  อ าเภอ

สามพราน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบางเตย ต าบลบางเตย  อ าเภอ

สามพราน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบางประแดง  ต าบลบา้นใหม่ 

อ าเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัสรรเพชญ (ทววีทิยาคม) ต าบล

ยายชา  อ าเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัเดชานุสรณ์  ต าบลยายชา  

อ าเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดงเกตุ ต าบลสามพราน  อ าเภอ

สามพราน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัหอมเกร็ด ต าบลหอมเกร็ด  

อ าเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นกระทุ่มลม้  ต าบลกระทุ่มลม้  

อ าเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัทรงคนอง ต าบลทรงคนอง  

อ าเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัท่าขา้ม ต าบลท่าขา้ม  อ าเภอสาม

พราน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน คลองบางกระทกึ  ต าบลบางกระทกึ 

อ าเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัท่าพูด ต าบลไร่ขงิ  อ าเภอสาม

พราน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหอมเกร็ด  ต าบลหอมเกร็ด 

อ าเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 144,420                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองตนั ต าบลวงัน า้เขยีว อ าเภอก าแพงแสน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนซาก ต าบลวงัน า้เขยีว อ าเภอก าแพงแสน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเขมร ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอก าแพงแสน ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03730000 จงัหวดันครปฐม

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองพงเลก็ ต าบลสระสีม่มุ อ าเภอก าแพงแสน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหลกัเมตร ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยขวาง ต าบลหว้ยขวาง อ าเภอก าแพงแสน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยดว้น ต าบลรางพกิลุ อ าเภอก าแพงแสน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นออ้กระทุง ต าบลทุ่งลูกนก อ าเภอก าแพงแสน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเมอืงเก่าก าแพงแสน ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทุ่งกระพงัโหม ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัราษฎรว์ราราม ต าบลสระสีม่มุ อ าเภอก าแพงแสน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสระพงั ต าบลดอนขอ่ย อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองปลาไหล ต าบลทุ่งกระพงัโหม อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหว้ยผกัช ีต าบลทุ่งลูกนก อ าเภอก าแพงแสน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหว้ยม่วง ต าบลหว้ยม่วง อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นรางมูก ต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสามแกว้ ต าบลหว้ยพระ อ าเภอดอนตูม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัถนน ต าบลดอนพทุรา อ าเภอดอนตูม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแหลมกะเจา ต าบลล าลูกบวั อ าเภอดอนตูม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่ ต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทุ่งผกักูด ต าบลหว้ยดว้น อ าเภอดอนตูม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทุ่งสหีลง ต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัล  าลูกบวั ต าบลล าลูกบวั อ าเภอดอนตูม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสระสีเ่หลีย่ม ต าบลดอนรวก อ าเภอดอนตูม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสุขวราราม ต าบลดอนรวก อ าเภอดอนตูม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองกระพี้ ต าบลบา้นหลวง อ าเภอดอนตูม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหว้ยพระ ต าบลหว้ยพระ อ าเภอดอนตูม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัแหลมมะเกลอื ต าบลสามงา่ม อ าเภอดอนตูม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคอวงั ต าบลบา้นยาง อ าเภอเมอืงนครปฐม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตน้ส าโรง ต าบลธรรมศาลา อ าเภอเมอืงนครปฐม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งนอ้ย ต าบลทุ่งนอ้ย อ าเภอเมอืงนครปฐม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งหวัพรหม ต าบลหนองปากโลง อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาสรา้ง ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อพลบั ต าบลบ่อพลบั อ าเภอเมอืงนครปฐม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมาบแค ต าบลตากอ้ง อ าเภอเมอืงนครปฐม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไร่ตน้ส าโรง ต าบลวงัเยน็ อ าเภอเมอืงนครปฐม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นล าท่าโพ ต าบลทุ่งนอ้ย อ าเภอเมอืงนครปฐม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองขาหย ัง่ ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหนิ ต าบลล าพยา อ าเภอเมอืงนครปฐม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดอนขนาก ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดอนเสาเกยีด ต าบลบางแขม อ าเภอเมอืงนครปฐม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทพัยายทา้ว ต าบลหนองปากโลง อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัรางปลาหมอ ต าบลสวนป่าน อ าเภอเมอืงนครปฐม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัลาดหญา้แพรก ต าบลสระกะเทยีม อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศรีวสิารวาจา ต าบลโพรงมะเดื่อ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองดนิแดง ต าบลหนองดนิแดง อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัใหม่ดอนทราย ต าบลสระกะเทยีม อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองบางกระจนั ต าบลดอนแฝก อ าเภอนครชยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยกรด ต าบลแหลมบวั อ าเภอนครชยัศรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยพลู ต าบลหว้ยพลู อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทุ่งนอ้ย ต าบลแหลมบวั อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัไทยาวาส ต าบลไทยาวาส อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสมัปทวน ต าบลวดัแค อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัส าโรง ต าบลวดัส าโรง อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเสถยีรรตันาราม ต าบลศรีษะทอง อ าเภอนครชยัศรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองนกกระทุง ต าบลคลองนกกระทุง อ าเภอบาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองพระมอพสิยั ต าบลบางภาษ ีอ าเภอบางเลน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนราภริมย ์ต าบลนราภริมย ์อ าเภอบางเลน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไผ่คอกววั ต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไผ่ลอ้ม ต าบลไผ่หูชา้ง อ าเภอบางเลน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไผ่หลวง ต าบลหนิมูล อ าเภอบางเลน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นรางปลาหมอ ต าบลบางภาษ ีอ าเภอบางเลน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองปรง ต าบลบางระก า อ าเภอบางเลน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองปรงกาญจนา ต าบลบวัปากท่า อ าเภอบาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองมะม่วง ต าบลบางหลวง อ าเภอบางเลน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเกษตราราม ต าบลไทรงาม อ าเภอบางเลน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับอนใหญ่ ต าบลบวัปากท่า อ าเภอบางเลน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับวัปากท่า ต าบลนิลเพชร อ าเภอบางเลน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางนอ้ยใน ต าบลบางหลวง อ าเภอบางเลน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางไผ่นารถ ต าบลบางไทรป่า อ าเภอบางเลน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางภาษ ีต าบลคลองนกกระทุง อ าเภอบางเลน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัไผ่จรเข ้ต าบลไทรงาม อ าเภอบางเลน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัไผ่สามต าลงึ ต าบลไทรงาม อ าเภอบางเลน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพระมอพสิยั ต าบลนราภริมย ์อ าเภอบางเลน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัรางก าหยาด ต าบลบางภาษ ีอ าเภอบางเลน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัราษฎรส์ามคัคี ต าบลบางหลวง อ าเภอบางเลน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัลาดสะแก ต าบลดอนตูม อ าเภอบางเลน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ ต าบลนราภริมย ์อ าเภอบางเลน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองมหาสวสัดิ์ ต าบลมหาสวสัดิ์ อ  าเภอพทุธ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองสวา่งอารมณ์ ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองจนิดา ต าบลคลองจนิดา อ าเภอสามพราน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฉาง ต าบลคลองจนิดา อ าเภอสามพราน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนทอง ต าบลคลองใหม่ อ าเภอสามพราน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตากแดด ต าบลตลาดจนิดา อ าเภอสามพราน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางม่วง ต าบลบางชา้ง อ าเภอสามพราน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพาดหมอน ต าบลคลองจนิดา อ าเภอสามพราน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัอ่าว ต าบลบางชา้ง อ าเภอสามพราน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางชา้งเหนือ ต าบลคลองใหม่ อ าเภอสามพราน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัราษฎรศ์รทัธาราม ต าบลตลาดจนิดา อ าเภอสาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอปุถมัภ ์ต าบลตลาดจนิดา อ าเภอสาม ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 181,929,640              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 2,401,880                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 2,401,880                 

งบลงทนุ 2,401,880                 

ครุภณัฑ์ 2,401,880                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,401,880                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

หนองปลาไหล ต าบลทุ่งกระพงัโหม อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยรางเกตุ ต าบลทุ่งลูกนก อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 56 82,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ดอนเตาอฐิ ต าบลสระสีม่มุ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 27 39,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

หนองกระทุ่ม ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สระน า้สม้ ต าบลหว้ยขวาง อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

สุขวราราม ต าบลดอนรวก อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม ชดุ 25 37,000                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ทุ่งพชิยั ต าบลหว้ยพระ อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม ชดุ 33 48,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

กลางบางแกว้ ต าบลนครชยัศรี อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ชดุ 192 284,160                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ลานตากฟ้า ต าบลลานตากฟ้า อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

โพธิ์ ต าบลไทรงาม อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ประตูน า้พระพมิล ต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ศิลามูล ต าบลหนิมูล อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ชดุ 61 90,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ไผ่หลวง ต าบลหนิมูล อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

สุวรรณาราม ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

สาลวนั ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 53 78,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาสรา้ง ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ใหม่ดอนทราย ต าบลสระกะเทยีม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองงูเหลอืม ต าบลหนองงูเหลอืม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 61 90,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งหวัพรหม ต าบลหนองปากโลง อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองปากโลง ต าบลหนองปากโลง อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนทอง ต าบลคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยดว้น ต าบลรางพกิลุ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นรางอเีมย้ ต าบลหว้ยขวาง อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัก าแพงแสน ต าบลหว้ยหมอนทอง อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัทุ่งผกักูด ต าบลหว้ยดว้น อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ ต าบลขนุแกว้ อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนคลองทางหลวง ต าบลท่ากระชบั อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดักกตาล ต าบลสมัปทวน อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนตลาดเจริญสุข ต าบลบวัปากท่า อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบางเลน ต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 59,800                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นประตูน า้พระพมิล ต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัเวฬวุนาราม ต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัดอนขนาก ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกระทุ่มลม้ ต าบลกระทุ่มลม้ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัจนิดาราม ต าบลตลาดจนิดา อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดับางชา้งใต ้ต าบลบางชา้ง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัสรรเพชญ (ทววีทิยาคม) ต าบลยายชา อ าเภอสามพราน จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหอมเกร็ด ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 119,746,960              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 83,388,000                

งบลงทนุ 83,388,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 83,388,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนตลาดเกาะแรต ต าบลบางปลา 

อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม หลงั 1 948,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 53,661,200                   

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

โรงเรียนวดัสามงา่ม (คงทองอนุสรณ์) ต าบลสามงา่ม อ าเภอดอนตูม จงัหวดั หลงั 1 9,571,000                    

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

โรงเรียนวดัเกาะวงัไทร ต าบลถนนขาด อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม หลงั 1 9,571,000                    

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

บา้นหนองพงเลก็ ต าบลสระสีม่มุ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียนอนุบาล

ก าแพงแสน ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม หลงั 1 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นตน้ส าโรง ต าบล

ธรรมศาลา อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นดอนซาก ต าบล

วงัน า้เขยีว อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นไร่ตน้ส าโรง 

ต าบลวงัเยน็ อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 หอ้งเรียน โรงเรียนวดัไร่ขงิ 

(สุนทรอทุศิ) ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม หลงั 1 3,041,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร-หอประชมุ แบบ 100/27 โรงเรียนวดัจนิดาราม

 ต าบลตลาดจนิดา อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม หลงั 1 8,071,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนวดั

กลางบางแกว้ ต าบลนครชยัศรี อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นประตูน า้พระพมิล 

ต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม หลงั 1 3,450,000                    
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รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนคลองทางหลวง ต าบลท่า

กระชบั อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร-หอประชมุ แบบ 100/27 โรงเรียนวดัท่าต าหนกั

 ต าบลท่าต าหนกั อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม หลงั 1 8,071,000                    

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

ต าบลลานตากฟ้า อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหอมเกร็ด ต าบล

หอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม หลงั 1 387,800                      

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,752,300                    

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ไร่ตน้ส าโรง ต าบลวงัเยน็ อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

รางก าหยาด ต าบลบางภาษ ีอ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

นอ้ย ต าบลท่าพระยา อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: สนามกฬีาอเนกประสงค ์ โรงเรียนบา้นกระทุ่มลม้ ต าบล

กระทุ่มลม้ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 1,275,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 22,494,500                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 1,335,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัก าแพงแสน ต าบลหว้ยหมอนทอง อ าเภอ แห่ง 1 697,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเมอืงเก่าก าแพงแสน ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอ แห่ง 1 847,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัแหลมมะเกลอื ต าบลสามงา่ม อ าเภอดอนตูม แห่ง 1 662,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัทุ่งพชิยั ต าบลหว้ยพระ อ าเภอดอนตูม จงัหวดั แห่ง 1 786,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัทุ่งรี ต าบลทพัหลวง อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั แห่ง 1 578,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัลาดหญา้ไทร ต าบลหว้ยขวาง อ าเภอก าแพงแสน แห่ง 1 303,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองปากโลง ต าบลหนองปากโลง อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 588,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกร่าง ต าบลทุ่งลูกนก อ าเภอก าแพงแสน แห่ง 1 687,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสามคัคี ต าบลสระพฒันา อ าเภอก าแพงแสน แห่ง 1 513,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยดว้น ต าบลรางพกิลุ อ าเภอก าแพงแสน แห่ง 1 638,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นรางมะเดื่อ ต าบลสามควายเผอืก อ าเภอเมอืง แห่ง 1 637,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นล าพยา ต าบลล าพยา อ าเภอเมอืงนครปฐม แห่ง 1 394,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัใหม่ดอนทราย ต าบลสระกะเทยีม อ าเภอเมอืง แห่ง 1 101,500                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาสรา้ง ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม แห่ง 1 177,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัประชาราษฎรบ์  ารุง ต าบลรางพกิลุ อ าเภอ แห่ง 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสระสีม่มุ ต าบลสระพฒันา อ าเภอก าแพงแสน แห่ง 1 382,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดอนยายหอม ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมอืง แห่ง 1 290,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัลาดหญา้แพรก ต าบลสระกะเทยีม อ าเภอเมอืง แห่ง 1 255,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัราษฎรว์ราราม ต าบลสระสีม่มุ อ าเภอก าแพงแสน แห่ง 1 361,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหว้ยม่วง ต าบลหว้ยม่วง อ าเภอก าแพงแสน แห่ง 1 685,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสุขวราราม ต าบลดอนรวก อ าเภอดอนตูม แห่ง 1 298,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัพระประโทณเจดยี ์ต าบลพระประโทน อ าเภอ

เมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 641,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองกระทุ่ม ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอ แห่ง 1 553,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคอวงั ต าบลบา้นยาง อ าเภอเมอืงนครปฐม แห่ง 1 125,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแจงงาม ต าบลหว้ยพระ อ าเภอดอนตูม จงัหวดั แห่ง 1 187,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัทพัหลวง ต าบลทพัหลวง อ าเภอเมอืงนครปฐม แห่ง 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองจกิ ต าบลทุ่งลูกนก อ าเภอก าแพงแสน แห่ง 1 281,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโพธิ์งาม ต าบลกระตีบ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั แห่ง 1 177,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัปลกัไมล้าย ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน แห่ง 1 463,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดอนขนาก ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมอืง แห่ง 1 69,600                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัทุ่งกระพงัโหม ต าบลก าแพงแสน อ าเภอ แห่ง 1 170,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดอนเสาเกยีด ต าบลบางแขม อ าเภอเมอืงนครปฐม แห่ง 1 191,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสามงา่ม (คงทองอนุสรณ์) ต าบลสามงา่ม อ าเภอ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกระทุ่มลม้ ต าบลกระทุ่มลม้ อ าเภอสามพราน แห่ง 1 1,074,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดักลางบางแกว้ ต าบลนครชยัศรี อ าเภอนครชยัศรี แห่ง 1 791,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับางหลวง ต าบลบางหลวง อ าเภอบางเลน จงัหวดั แห่ง 1 1,017,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัมะเกลอื ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล แห่ง 1 324,100                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัท่าต าหนกั ต าบลท่าต าหนกั อ าเภอนครชยัศรี แห่ง 1 150,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสรรเพชญ (ทววีทิยาคม) ต าบลยายชา อ าเภอสาม แห่ง 1 707,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโพธิ์ ต าบลไทรงาม อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 748,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัลานตากฟ้า ต าบลลานตากฟ้า อ าเภอนครชยัศรี แห่ง 1 320,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัใหม่สุคนธาราม (ป่ินรตันราษฎร)์ ต าบลวดัละมดุ 

อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 130,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนคลองทางหลวง ต าบลท่ากระชบั อ าเภอนครชยัศรี แห่ง 1 246,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ ต าบลขนุแกว้ อ าเภอนครชยัศรี แห่ง 1 222,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัละมดุ ต าบลวดัละมดุ อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดั แห่ง 1 90,400                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดันอ้ย ต าบลท่าพระยา อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดั แห่ง 1 789,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองสวา่งอารมณ์ ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธ แห่ง 1 258,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัราษฎรส์ามคัคี ต าบลบางหลวง อ าเภอบางเลน แห่ง 1 860,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,531,900                    

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเปิด โรงเรียนวดัดอนขนาก ต าบล

ดอนยายหอม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 268,600                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นหลกัเมตร ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน แห่ง 1 293,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนวดัทุ่งสี

หลง ต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 447,500                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนบา้นสระน า้สม้ ต าบล

หว้ยขวาง อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 380,400                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนบา้นสามคัคี ต าบล

สระพฒันา อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 152,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนวดัทอ้งไทร ต าบลแหลมบวั อ าเภอนครชยัศรี แห่ง 1 435,600                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนวดัทรงคนอง ต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน แห่ง 1 88,000                        

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนวดับางชา้งเหนือ ต าบลคลองใหม่ อ าเภอสามพราน แห่ง 1 146,600                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนวดัลานตากฟ้า ต าบล

ลานตากฟ้า อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 342,400                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนวดักลางบางแกว้ 

ต าบลนครชยัศรี อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 365,200                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเปิด โรงเรียนวดัท่าต าหนกั ต าบลท่า

ต าหนกั อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 358,200                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเปิด โรงเรียนวดัลานคา ต าบลดอน

ตูม อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 537,300                      
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รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเปิด โรงเรียนบา้นบางเลน ต าบลบาง

เลน อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 358,200                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้แบบรางว ี(ไม่มฝีาปิด) โรงเรียนวดับาง

ชา้งเหนือ ต าบลคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 121,600                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้รูปตวั V โรงเรียนวดันราภริมย ์ต าบล

นราภริมย ์อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 236,900                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 9,989,060                 

งบลงทนุ 9,989,060                 

ครุภณัฑ์ 9,989,060                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,024,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัสองหอ้ง ต าบลหว้ยขวาง อ าเภอ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัใหม่หว้ยลกึ ต าบลสวนป่าน อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนคลองบางกระทกึ ต าบลบางกระทกึ อ าเภอ

สามพราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดับางชา้งใต ้ต าบลบางชา้ง อ าเภอสาม เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัเกาะแรต ต าบลบางปลา อ าเภอบางเลน เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดับางนอ้ยใน ต าบลบางหลวง อ าเภอบาง เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 50 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นออ้กระทงิ ต าบลหว้ยขวาง อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นลานแหลม 

ต าบลวดัละมดุ อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นล าพยา 

ต าบลล าพยา อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดัโคกเขมา 

ต าบลแหลมบวั อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดัพทุธธรรมรงัษ ีต าบลลาน

ตากฟ้า อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 21,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,034,200                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัลาดหญา้ไทร 

ต าบลหว้ยขวาง อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัตะโกสูง ต าบลสาม

งา่ม อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดับางปลา ต าบลบาง

ปลา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนตลาดเกาะแรต ต าบล

บางปลา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 4 ต าบล

บางระก า อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนพลอยจาตุรจนิดา 

ต าบลท่าพระยา อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนแหลมบวัวทิยา ต าบล

แหลมบวั อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 100,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัพทุธธรรมรงัษ ี

ต าบลลานตากฟ้า อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ 

ต าบลนราภริมย ์อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นสามคัคี ต าบลสระ

พฒันา อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัดอนเสาเกยีด ต าบล

บางแขม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัหว้ยม่วง 

ต าบลหว้ยม่วง อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัผาสุการาม 

ต าบลบางไทรป่า อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดั

เกาะวงัไทร ต าบลถนนขาด อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 30,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 757,900                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนวดัวงัตะกู ต าบลวงัตะกู อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัทุ่งกระพงัโหม ต าบลก าแพงแสน อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดับางหลวง ต าบลบางหลวง อ าเภอบางเลน ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดันิลเพชร ต าบลนิลเพชร อ าเภอบางเลน จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัเชงิเลน (นครใจราษฎร)์ ต าบลบางชา้ง อ าเภอ

สามพราน จงัหวดันครปฐม ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนวดัพะเนียงแตก ต าบลมาบ

แค อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนวดัโพธิ์ ต าบลไทรงาม 

อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 20,800                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนวดัเกษตราราม ต าบลไทร

งาม อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัไผ่สามต าลงึ ต าบลไทรงาม อ าเภอบางเลน เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดับา้นยาง ต าบลบา้นยาง อ าเภอเมอืงนครปฐม เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหลกัเมตร ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนอนิทรศกัดิ์ศึกษาลยั (บา้นยาง) ต าบลทุ่งกระพงั

โหม อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองขาม ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัดอนยายหอม ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวดัตากอ้งอนุสรณ์ ต าบลบ่อพลบั 

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนเมอืงเก่าก าแพงแสน ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนวดัไผ่สามต าลงึ ต าบลไทรงาม อ าเภอบางเลน จงัหวดั จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัพระปฐมเจดยี ์ต าบลพระ

ปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 5 116,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัปทุมทองสุทธาราม ต าบล

หว้ยม่วง อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 46,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นบางเลน ต าบลบางเลน 

อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัสรรเพชญ (ทววีทิยาคม) 

ต าบลยายชา อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,072,060                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นคลองบางกระจนั ต าบลดอนแฝก อ าเภอนครชยัศรี ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

ทพัยายทา้ว ต าบลหนองปากโลง อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

สามงา่ม (คงทองอนุสรณ์) ต าบลสามงา่ม อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

ท่าต าหนกั ต าบลท่าต าหนกั อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

วดัรางก าหยาด ต าบลบางภาษ ีอ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหนองโสน ต าบลหว้ยหมอนทอง อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลก าแพงแสน ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

วดัหนองจกิ ต าบลทุ่งลูกนก อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นไผ่หลวง ต าบลหนิมูล อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

ประถมฐานบนิก าแพงแสน ต าบลกระตีบ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดับา้นหลวง ต าบลบา้นหลวง อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนบา้นคอวงั ต าบลบา้นยาง อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นคลอง

ยาง ต าบลบา้นยาง อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัทะเล

บก ต าบลกระตีบ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 66 104,280                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัโพรง

มะเดื่อ ต าบลโพรงมะเดื่อ อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 150 237,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหนอง

เสอื ต าบลหนองดนิแดง อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 80 126,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดับาง

แขม ต าบลบางแขม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสุขวรา

ราม ต าบลดอนรวก อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัใหม่

ดอนทราย ต าบลสระกะเทยีม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดักลาง

บางแกว้ ต าบลนครชยัศรี อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ชดุ 187 295,460                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัลาน

ตากฟ้า ต าบลลานตากฟ้า อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ชดุ 42 66,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัใหม่สุ

คนธาราม (ป่ินรตันราษฎร)์ ต าบลวดัละมดุ อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดั ชดุ 27 42,660                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสาลวนั

 ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัเวฬุ

วนาราม ต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดักกตาล

 ต าบลสมัปทวน อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ชดุ 52 82,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดักลาง 

ต าบลบางพระ อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ชดุ 98 154,840                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

กรด ต าบลแหลมบวั อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัศรีวสิารวาจา ต าบลโพรงมะเดื่อ อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัท่าขา้ม ต าบลท่าขา้ม อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดันอ้ย ต าบลท่าพระยา อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 65,500                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองกร่าง ต าบลทุ่งลูกนก อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

แจงงาม ต าบลหว้ยพระ อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หอมเกร็ด ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

ศิลามูล ต าบลหนิมูล อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัประชาราษฎรบ์  ารุง ต าบลรางพกิลุ อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัสระกะเทยีม ต าบลสระกะเทยีม อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัท่าเสา ต าบลหว้ยม่วง อ าเภอก าแพงแสน ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัหุบรกั ต าบลโพรงมะเดื่อ อ าเภอเมอืงนครปฐม ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองพงเลก็ ต าบลสระสีม่มุ อ าเภอ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัแหลมมะเกลอื ต าบลสามงา่ม อ าเภอดอนตูม ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัปลกัไมล้าย ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นไร่ตน้ส าโรง ต าบลวงัเยน็ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัมะเกลอื ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดับงึลาดสวาย ต าบลบางภาษ ีอ าเภอบางเลน ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัทอ้งไทร ต าบลแหลมบวั อ าเภอนครชยัศรี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองหนิ ต าบลล าพยา อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดัราษฎรส์ามคัคี ต าบลบางหลวง อ าเภอบางเลน จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองกะโดน ต าบลบา้นยาง อ าเภอเมอืงนครปฐม ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัไผ่ลอ้ม ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองเขมร ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอก าแพงแสน ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัราษฎรว์ราราม ต าบลสระสีม่มุ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัโพธิ์งาม ต าบลกระตีบ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดับวัปากท่า ต าบลนิลเพชร อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 3,482,400                 
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งบลงทนุ 3,482,400                 

ครุภณัฑ์ 3,482,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 115,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 20 แผ่น 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ต าบลพระประ

โทน อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืงนครปฐม เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ต าบลนครชยัศรี อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดั เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืงนครปฐม เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืงนครปฐม ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ต าบลนครชยัศรี อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดั ตู ้ 2 11,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 678,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 ต าบลนครชยัศรี อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม เครื่อง 4 88,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

 ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 9 144,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

 ต าบลนครชยัศรี อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ต าบลนครชยัศรี 

อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ต าบลพระประโทน อ าเภอ

เมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ต าบลนครชยัศรี อ าเภอ

นครชยัศรี จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืงนครปฐม เครื่อง 5 39,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ต าบลนครชยัศรี อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดั เครื่อง 5 39,500                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 3 (40 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืงนครปฐม เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ต าบลนครชยัศรี อ าเภอนครชยัศรี เครื่อง 9 22,500                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ต าบลพระประโทน อ าเภอ

เมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 5 15,500                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ต าบลนครชยัศรี อ าเภอนคร

ชยัศรี จงัหวดันครปฐม เครื่อง 3 9,300                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ต าบล

นครชยัศรี อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ต าบลนครชยั

ศรี อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 46,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 24,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ต าบลนครชยัศรี อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดั เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืงนครปฐม 

จงัหวดันครปฐม ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 148,700                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

18 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ต าบลนครชยัศรี อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ต าบลนครชยัศรี อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดั เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

 ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

 ต าบลนครชยัศรี อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ต าบล

พระประโทน อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืงนครปฐม เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ต าบลนครชยัศรี อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดั เครื่อง 1 13,100                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,515,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนวดัพระประโทณเจดยี ์ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืงนครปฐม ชดุ 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนวดักงลาด ต าบลหว้ยดว้น อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

ล  าเหย ต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

หนองโพธิ์ (ศิลปวทิยาคม) ต าบลหว้ยหมอนทอง อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

วงัน า้ขาว ต าบลคลองจนิดา อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

วดัสระสีม่มุ ต าบลสระพฒันา อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

วดัศีรษะทอง ต าบลศีรษะทอง อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

วดัลานคา ต าบลดอนตูม อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัหนองศาลา ต าบลทุ่งลูกนก อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นคลองสวา่งอารมณ์ ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑอ์ปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการและหอ้งพเิศษ 

(Shopping List) โรงเรียนวดันราภริมย ์ต าบลนราภริมย ์อ าเภอบางเลน ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัลาดหญา้

ไทร ต าบลหว้ยขวาง อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 50 84,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดับงึลาด

สวาย ต าบลบางภาษ ีอ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัทพั

หลวง ต าบลทพัหลวง อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัศรี

มหาโพธิ์ ต าบลศรีมหาโพธิ์ อ  าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา  (Shopping List) โรงเรียนบา้นคลองโยง ต าบลมหาสวสัดิ์ 

อ  าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 420,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 22,887,500                

งบลงทนุ 22,887,500                

ครุภณัฑ์ 2,215,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,375,000                    

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

สูบไม่ต า่กวา่ 4,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 105 กโิลวตัต ์

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวทิยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ ์ต าบลท่าตลาด อ าเภอ คนั 1 1,375,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 840,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนอบุลรตั

นราชกญัญาราชวทิยาลยั นครปฐม ต าบลบางแกว้ อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดั ชดุ 500 840,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,672,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,956,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรง

เรียนภ.ป.ร.ราชวทิยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ ์ต าบลท่าตลาด อ าเภอสาม หลงั 1 3,978,000                    
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รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

กาญจนาภเิษกวทิยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกหุลาบมธัยม) ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม หลงั 1 3,978,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,135,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารหอสมดุและแหลง่เรียนรู ้โรงเรียนกาญจนาภเิษกวิ

ทยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกหุลาบมธัยม) ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม หลงั 1 4,709,600                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนพระต าหนกัสวน

กหุลาบ มหามงคล ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม หลงั 1 4,492,200                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนอบุลรตันราชกญัญา

ราชวทิยาลยั นครปฐม ต าบลบางแกว้ อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนอบุลรตันราชกญัญา

ราชวทิยาลยั นครปฐม ต าบลบางแกว้ อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั

 นครปฐม (พระต าหนกัสวนกหุลาบมธัยม) ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล

 จงัหวดันครปฐม หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยา

ลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกหุลาบมธัยม) ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนสริินธรราชวทิยาลยั 

ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม หลงั 1 640,500                      

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 580,800                      

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนกาญจนาภเิษกวิ

ทยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกหุลาบมธัยม) ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 421,700                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

กาญจนาภเิษกวทิยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกหุลาบมธัยม) ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 159,100                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 50,523,200                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 46,922,000                

งบลงทนุ 46,922,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 46,922,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,306,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกันกัเรียน (4 หอ้ง แบบกรมอาชวีศึกษา) โรงเรียน

บวัปากท่าวทิยา ต าบลบวัปากท่า อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม หลงั 1 1,306,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 35,244,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนสถาพร

วทิยา ต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม หลงั 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนภทัรญาณวทิยา ต าบล

วดัแค อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนพลอยจาตุรจนิดา 

ต าบลท่าพระยา อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม หลงั 1 506,200                      

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนมธัยมฐานบนิก าแพงแสน ต าบลกระตีบ 

อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม หลงั 1 12,455,000                   

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

ทุ่งลูกนก อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม หลงั 1 3,528,400                    
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนพระปฐมวทิยาลยั  

ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม หลงั 1 17,178,200                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,318,400                    

รายการระดบัที1่: สนามกฬีาอเนกประสงค ์ โรงเรียนบวัปากท่าวทิยา ต าบล

บวัปากท่า อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 1,275,000                    

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

ยายชา อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 884,300                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

ก าแพงแสนวทิยา ต าบลทุ่งกระพงัโหม อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,243,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนราชนีิบูรณะ ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืง แห่ง 1 966,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแหลมบวัวทิยา ต าบลแหลมบวั อ าเภอนครชยัศรี แห่ง 1 938,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพระปฐมวทิยาลยั ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 642,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวทิยาคม ต าบลโพรงมะเดื่อ อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบางเลนวทิยา ต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน จงัหวดั แห่ง 1 345,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรีวชิยัวทิยา ต าบลวงัตะกู อ าเภอเมอืงนครปฐม แห่ง 1 512,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสระกะเทยีมวทิยาคม (สงัวรเจษฎป์ระภาคมอปุถมัภ)์

 ต าบลสระกะเทยีม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 600,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพลอยจาตุรจนิดา ต าบลท่าพระยา อ าเภอนครชยัศรี แห่ง 1 123,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนก าแพงแสนวทิยา ต าบลทุ่งกระพงัโหม อ าเภอ แห่ง 1 577,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนงิ้วรายบุญมรีงัสฤษดิ์ ต าบลงิ้วราย อ าเภอนครชยัศรี แห่ง 1 264,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบางหลวงวทิยา ต าบลบางหลวง อ าเภอบางเลน แห่ง 1 753,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนปรีดารามวทิยาคม ต าบลคลองจนิดา อ าเภอสาม แห่ง 1 340,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหลวงวทิยา ต าบลบา้นหลวง อ าเภอดอนตูม แห่ง 1 638,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสถาพรวทิยา ต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดั แห่ง 1 190,500                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 810,100                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ ค.ส.ล. 9/9 โรงเรียนบวัปากท่าวทิยา ต าบลบวัปาก

ท่า อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 277,500                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนคงทองวทิยา ต าบล

สามงา่ม อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 532,600                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 3,601,200                 

งบลงทนุ 3,601,200                 
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ครุภณัฑ์ 3,601,200                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,601,200                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนงิ้วรายบุญมี

รงัสฤษดิ์ ต าบลงิ้วราย อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนบวัปากท่า

วทิยา ต าบลบวัปากท่า อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนสถาพร

วทิยา ต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนปรีดาราม

วทิยาคม ต าบลตลาดจนิดา อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนแหลมบวั

วทิยา ต าบลแหลมบวั อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเพิม่วทิยา 

ต าบลนครชยัศรี อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 6,718,000                 

การจดัการศึกษาเพือ่นกัเรียนพกิารโดยโรงเรียนศึกษาพเิศษ 1,373,000                 

งบลงทนุ 1,373,000                 

ครุภณัฑ์ 1,373,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) โรงเรียนโสตศึกษา

จงัหวดันครปฐม ต าบลวดัแค อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 85,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดั

นครปฐม ต าบลวดัแค อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 45 คิวบกิฟตุ โรงเรียนโสตศึกษา

จงัหวดันครปฐม ต าบลวดัแค อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ตู ้ 1 66,000                        

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 138,000                   

งบลงทนุ 138,000                   

ครุภณัฑ์ 138,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 45,000                        

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

การศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 1 จงัหวดันครปฐม ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสาม

พราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 26,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขต

การศึกษา 1 จงัหวดันครปฐม ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ตู ้ 1 19,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 85,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 1 จงัหวดันครปฐม 

ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 85,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 8,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัแบบคานสมดุลพรอ้มที่วดัส่วนสูง ศูนย์

การศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 1 จงัหวดันครปฐม ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสาม

พราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 8,000                         

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 3,807,000                 

งบลงทนุ 3,807,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,807,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,146,700                    
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รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

 เขตการศึกษา 1 จงัหวดันครปฐม ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดั หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 ศูนยก์ารศึกษา

พเิศษ เขตการศึกษา 1 จงัหวดันครปฐม ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน หลงั 1 506,200                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,660,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม 

ต าบลวดัแค อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 1,460,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 1 

จงัหวดันครปฐม ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 1,200,100                    

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 1,400,000                 

งบอดุหนุน 1,400,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 1,400,000                    

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,539,600                 

การจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 1,539,600                 

งบลงทนุ 1,539,600                 

ครุภณัฑ์ 1,539,600                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 136,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น โรงเรียนฟ้าใสวทิยา ต าบลคลองโยง อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี โรงเรียนฟ้าใสวทิยา ต าบล

คลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 3 85,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา โรงเรียนฟ้าใสวทิยา ต าบลคลองโยง อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 17,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร 

โรงเรียนฟ้าใสวทิยา ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ใบ 2 13,600                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 104,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดควนั โรงเรียนฟ้าใสวทิยา ต าบลคลองโยง 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 38,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 45 คิวบกิฟตุ โรงเรียนฟ้าใสวทิยา 

ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตู ้ 1 66,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 48,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนฟ้าใสวทิยา ต าบลคลองโยง

 อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนฟ้าใสวทิยา ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล เครื่อง 1 27,700                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 941,200                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองกลา้มเน้ือ สลบัเพศได ้พรอ้มอวยัวะภายใน แบบ

เต็มตวั โรงเรียนฟ้าใสวทิยา ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดั ตวั 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองโครงกระดูกมนุษย ์แบบเต็มตวั โรงเรียนฟ้าใส

วทิยา ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตวั 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร(์ประถมศึกษา) 

โรงเรียนฟ้าใสวทิยา ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา  โรงเรียนฟ้าใสวทิยา ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล ชดุ 1 600,200                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 160,000                      



94 / 159

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03730000 จงัหวดันครปฐม

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ์25 

วตัต ์โรงเรียนฟ้าใสวทิยา ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดั เครื่อง 3 72,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

โรงเรียนฟ้าใสวทิยา ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 5 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบVHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 10

 วตัต ์โรงเรียนฟ้าใสวทิยา ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดั เครื่อง 1 28,000                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 92,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยี/ตดั แบบมอืถอื ขนาด 9 น้ิว โรงเรียนฟ้าใส

วทิยา ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตวั 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัเหลก็ แบบมอืถอื ขนาด 2.50 มลิลเิมตร 

โรงเรียนฟ้าใสวทิยา ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 5 ตนั โรงเรียนฟ้าใสวทิยา ต าบล

คลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: แม่แรงยกกระปุกเกยีร ์ขนาด 1,500 กโิลกรมั โรงเรียนฟ้า

ใสวทิยา ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 40,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 57,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน โรงเรียนฟ้าใส

วทิยา ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม กลอ้ง 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่าง แบบตัง้โตะ๊ โรงเรียนฟ้าใส

วทิยา ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 22,000                        

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 1,000,000                 

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ  โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยา

ลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกหุลาบมธัยม)    ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 249,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 249,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 249,000                   

งบด าเนินงาน 249,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 249,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 249,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 596,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 596,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 104,000                   

งบด าเนินงาน 104,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 104,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 104,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 20,000                     

งบด าเนินงาน 20,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 20,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 472,000                   
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งบด าเนินงาน 472,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 472,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 472,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 168,532,500              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 88,952,800                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 73,003,600                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 53,158,900                

งบอดุหนุน 53,158,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 53,158,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 53,158,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 10,450,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 2,403,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 4,702,500                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 4,963,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 30,639,100                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 19,844,700                

งบอดุหนุน 19,844,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 19,844,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 19,844,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 1,952,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 448,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 878,400                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 927,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 15,638,200                   

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชวีศึกษาใหม้คีวามเป็นเลศิเฉพาะทาง 15,949,200                

พฒันาและยกระดบัการจดัอาชวีศึกษาในสาขาทีม่คีวามเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลศิ 15,949,200                

งบลงทนุ 15,949,200                

ครุภณัฑ์ 7,427,200                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,427,200                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการครวัรอ้น 1วทิยาลยัอาชวีศึกษานครปฐม 

ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 1,726,900                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการครวัรอ้น 2 วทิยาลยัอาชวีศึกษานครปฐม 

ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 1,726,900                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการอาหารนานาชาติ วทิยาลยัอาชวีศึกษา

นครปฐม ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม{{LF}}จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 1,635,700                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการอาหารเตาอบเบเกอรี่ 1 วทิยาลยัอาชวีศึกษา

นครปฐม ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 2,337,700                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,522,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,522,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารปฏบิตัิการ  วทิยาลยัอาชวีศึกษานครปฐม    ต าบล

พระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม หลงั 1 8,522,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 79,579,700                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 40,616,600                
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จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 40,616,600                

งบลงทนุ 40,616,600                

ครุภณัฑ์ 5,458,400                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานกราฟิก   วทิยาลยัการ

อาชพีนครปฐม  ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 20 1,400,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,058,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องท าตน้แบบเครื่องประดบัอญัมณี  กาญจนาภเิษกวิ

ทยาลยัช่างทองหลวง ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 992,400                      

รายการระดบัที1่: หุ่นยนตเ์ชือ่มพรอ้มชดุเชือ่มชนิด CMT วทิยาลยัการ

อาชพีบางแกว้ฟ้า (หลวงพ่อเป่ินอปุถมัภ)์ ต าบลบางแกว้ฟ้า อ าเภอนครชยัศรี ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัอากาศ ขนาด 300 ลติรต่อนาท ี วทิยาลยัการ

อาชพีพทุธมณฑล ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 66,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,158,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,537,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารหอพกัพรอ้มครุภณัฑ ์ วทิยาลยัการอาชพีพทุธ

มณฑล ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม หลงั 1 13,537,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,620,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการ พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 1,920 ตาราง

เมตร   วทิยาลยัการอาชพีพทุธมณฑล ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล หลงั 1 21,620,700                   

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 14,192,400                

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 14,192,400                

งบลงทนุ 14,192,400                

ครุภณัฑ์ 1,400,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการเทคนิคและนวตักรรมยานยนตค์อมมอน

เรล  วทิยาลยัสารพดัช่างนครปฐม ต าบลหนองดนิแดง อ าเภอเมอืงนครปฐม

 จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 1,400,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,792,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,792,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการพรอ้มครุภณัฑ ์พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 

1,500 ตารางเมตร วทิยาลยัสารพดัช่างนครปฐม ต าบลหนองดนิแดง อ าเภอ

เมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม หลงั 1 12,792,400                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 24,420,700                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 24,420,700                

งบลงทนุ 24,420,700                

ครุภณัฑ์ 2,800,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอรก์ราฟิก วทิยาลยั

อาชวีศึกษานครปฐม ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกวงจรดจิติอลพรอ้มอปุกรณ์วดัสญัญาณ  

วทิยาลยัเทคนิคนครปฐม ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั ชดุ 10 800,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,620,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,620,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการ พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 1,920 ตาราง

เมตร  วทิยาลยัเทคนิคนครปฐม ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืงนครปฐม หลงั 1 21,620,700                   
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ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยแีละสายปฏบิตักิาร 350,000                   

จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏบิตักิาร 350,000                   

งบลงทนุ 350,000                   

ครุภณัฑ์ 350,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 สถาบนัการ

อาชวีศึกษาภาคกลาง 4  ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั เครื่อง 1 350,000                      

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 2,283,800                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 2,283,800                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2,283,800                 

การจดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 2,283,800                 

งบอดุหนุน 2,283,800                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,283,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร วทิยาเขตบาฬศึีกษาพทุธโฆส

 ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 28,000                        

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

 แผ่นต่อนาท ีวทิยาเขตบาฬศึีกษาพทุธโฆส ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสาม

พราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี วทิยาเขตบาฬศึีกษาพทุธ

โฆส ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 4 188,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศ แบบฝงัใตเ้พดาน ขนาดความเร็วของ

ลมระดบัสูงไม่ต า่กวา่ 1,000 ซเีอฟเอม็  วทิยาเขตบาฬศึีกษาพทุธโฆส ต าบล

หอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศ แบบฝงัใตเ้พดาน ขนาดความเร็วของ

ลมระดบัสูงไม่ต า่กวา่ 500 ซเีอฟเอม็ วทิยาเขตบาฬศึีกษาพทุธโฆส ต าบล

หอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนหนงัสอื (Book Scanner)  วทิยาเขตบาฬี

ศึกษาพทุธโฆส ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางโบวช์วัร ์ แบบที่ 2 วทิยาเขตบาฬศึีกษาพทุธโฆส 

ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ชัน้ 10 22,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางโบวช์วัร ์แบบที่ 1 วทิยาเขตบาฬศึีกษาพทุธโฆส 

ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ชัน้ 10 17,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางหนงัสอื  แบบ 2 หนา้ 3 ช่วง วทิยาเขตบาฬศึีกษา

พทุธโฆส ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ชัน้ 10 204,000                      

รายการระดบัที1่: ชัน้วางหนงัสอื ต ัง้โชวนิ์ทรรศการ วทิยาเขตบาฬศึีกษาพทุธ

โฆส ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ชัน้ 10 65,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี้ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 10 ที่น ัง่ วทิยา

เขตบาฬศึีกษาพทุธโฆส ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา  วทิยาเขตบาฬศึีกษาพทุธโฆส ต าบลหอม

เกร็ด อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องโรลอพัเอา้ดอร ์ (Roll Up Outdoor) พมิพ ์2 หนา้ 

วทิยาลยัสงฆพ์ทุธปญัญาศรีทวารวด ีต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดั เครื่อง 4 24,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างาน วทิยาลยัสงฆพ์ทุธปญัญาศรีทวารวด ีต าบลไร่

ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ตวั 15 52,500                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาลยัสงฆพ์ทุธปญัญาศรีทวารวด ีต าบลไร่ขงิ อ าเภอ

สามพราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 12 192,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเคลอืบบตัรพลาสติก ขนาด A3 วทิยาลยัสงฆพ์ทุธ

ปญัญาศรีทวารวด ีต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ วทิยาลยัสงฆพ์ทุธปญัญาศรีทวาร

วด ีต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 5 104,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 วทิยาลยัสงฆพ์ทุธปญัญาศรีทวารวด ีต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดั เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี วทิยาลยัสงฆพ์ทุธปญัญา

ศรีทวารวด ีต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 23,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens วทิยาลยัสงฆพ์ทุธปญัญาศรีทวารวด ีต าบลไร่ขงิ อ าเภอ

สามพราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 5 138,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  วทิยาลยัสงฆพ์ทุธ

ปญัญาศรีทวารวด ีต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 5,800                         

รายการระดบัที1่: เคานเ์ตอร ์วทิยาลยัสงฆพ์ทุธปญัญาศรีทวารวด ีต าบลไร่

ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ตวั 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 120 น้ิว

 วทิยาลยัสงฆพ์ทุธปญัญาศรีทวารวด ีต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดั จอ 5 65,500                        

รายการระดบัที1่: ฉากป้อบอพั วทิยาลยัสงฆพ์ทุธปญัญาศรีทวารวด ีต าบล

ไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชมุพรอ้มล าโพง 

วทิยาลยัสงฆพ์ทุธปญัญาศรีทวารวด ีต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็แบบฟอรม์ 15 ลิ้นชกั วทิยาลยัสงฆพ์ทุธปญัญาศรี

ทวารวด ีต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ตู ้ 10 43,000                        

รายการระดบัที1่: ตูส้  าหรบัจดัเกบ็เครื่องคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ แบบที่ 2(

ขนาด 42 U) วทิยาลยัสงฆพ์ทุธปญัญาศรีทวารวด ีต าบลไร่ขงิ อ าเภอสาม

พราน จงัหวดันครปฐม ตู ้ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสาร 2 บานเปิด วทิยาลยัสงฆพ์ทุธปญัญาศรีทวารวดี

 ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ตู ้ 11 60,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารเหลก็บานเลือ่นกระจก วทิยาลยัสงฆพ์ทุธปญัญา

ศรีทวารวด ีต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ตู ้ 11 60,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ วทิยาลยัสงฆพ์ทุธปญัญาศรีทวารวดี

 ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ชดุ 11 110,000                      

รายการระดบัที1่: พดัลมระบายอากาศ ขนาด 8 น้ิว วทิยาลยัสงฆพ์ทุธ

ปญัญาศรีทวารวด ีต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 6,000                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 3 วทิยาลยัสงฆพ์ทุธปญัญาศรีทวารวด ีต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน เครื่อง 3 105,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Swicth) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 วทิยาลยัสงฆพ์ทุธปญัญาศรีทวารวด ีต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน เครื่อง 4 84,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 วทิยาลยัสงฆพ์ทุธปญัญาศรีทวารวด ีต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดั เครื่อง 10 230,000                      

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 743,023,400              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 12,685,900                

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 10,681,900                
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การวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเดน็ส าคญัตามยทุธศาสตรข์องประเทศ การ

จดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 10,681,900                

งบอดุหนุน 10,681,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,681,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเด็น

ส าคญัตามยทุธศาสตรข์องประเทศ การจดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ โครงการ 0 10,681,900                   

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 2,004,000                 

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ 2,004,000                 

งบอดุหนุน 2,004,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,004,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิ โครงการ 0 2,004,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 262,110,700              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 262,110,700              

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 262,110,700              

งบอดุหนุน 262,110,700              

เงนิเดอืน 243,763,900                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ รูป/คน 561 236,765,500                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ รูป/คน 43 3,998,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืน รูป/คน 34 3,000,000                    

เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการ 1,621,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารไม่มวีาระ อตัรา 35 1,621,200                    

ค่าตอบแทน 16,725,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารมวีาระ อตัรา 71 15,201,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถยนตป์ระจ าต าแหน่ง อตัรา 5 1,524,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 468,226,800              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 254,179,200              

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 254,179,200              

งบอดุหนุน 254,179,200              

ค่าตอบแทน 11,067,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งอาจารยส์อนพเิศษ 0 6,393,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุ 0 800,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 1,210,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพระนกัศึกษาปฏบิตัิศาสนกจิ 0 2,264,000                    

ค่าใชส้อย 11,405,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั 0 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 4,073,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,352,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 1,330,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 100,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 17,527,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 12,374,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 3,813,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,340,000                    
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ค่าวสัดุ 22,230,400                   

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 1,787,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 11,200,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 2,300,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 6,142,600                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 9,871,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 11 154,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 13 377,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 5,400                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ป้องกนัเครือขา่ย (Firewall) แบบที่ 1 ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทะแยงมมุ  150

 น้ิว ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม จอ 20 436,000                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทะแยงมมุ  200

 น้ิว ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 40 880,000                      

รายการระดบัที1่: แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 5 ตนั ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม ตวั 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้เลคเชอร ์ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดั ตวั 1440 2,160,000                    

รายการระดบัที1่: เกา้อี้พกัคอย 3 ที่น ัง่ ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม ตวั 22 116,600                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน ไม่มทีา้วแขน ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม ตวั 86 309,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุ ขนาด 3,000x7,500x750 มม. ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 170,300                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็เอกสารบานเลือ่น (ทบึ-กระจก) ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตู ้ 17 102,000                      

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์ ขนาด 1,200x7,200 มม. ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 18 601,200                      

รายการระดบัที1่: บอรด์ติดประกาศ แบบกระจกเลือ่น ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 7 47,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดั เครื่อง 5 100,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 2,000 ลติร

  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย  แบบที่ 2 ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์จดัเกบ็ Log File ระบบเครือขา่ย  แบบที่ 2 

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรบั

กระดาษ A3 ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 3 21,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดั เครื่อง 18 270,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ส ีแบบ Network 

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 13 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 2 kVA ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 23 299,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) 

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 3 810,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 20 564,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงกลางแจง้  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมชดุไมคไ์รส้าย ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 12,000                        

รายการระดบัที1่: ระบบเครื่องเสยีง ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม ชดุ 16 560,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงพรอ้มล าโพงและไมโครโฟน ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนลูกขา่ยพรอ้มสาย ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 30 60,000                        

รายการระดบัที1่: ล าโพงช่วยสอน ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดั เครื่อง 15 187,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 15 142,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 8 88,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉีดน า้แรงดนัสูง 150 bar ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 52,000                        

รายการระดบัที1่: เลือ่ยโซย่นต ์ขนาด 3.5 แรงมา้ ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงเฟาวเ์ลอร ์ชนิดมอืหมนุ  แบบ ข ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เตียง 2 31,600                        

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 111,632,700                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารหอพกั (B11.2) ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม หลงั 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก าแพงกนัดนิและรางระบายน า้ ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม รายการ 1 32,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันโ์ดยรอบมหาวทิยาลยั ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 8,669,700                    

รายการระดบัที1่: งานระบบสาธารณูปโภคอาคารฝึกปฏบิตัิ ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม งาน 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม งาน 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นหนิเรียงระยะ 2 ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็หนา้อาคารฝึกปฏบิตัิ 

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 3,732,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล หลงั 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารพพิธิภณัฑเ์จดยีว์ชิาการเฉลมิพระเกยีรติ 

ภ.ป.ร. 80 พรรษา หลงั 1 38,080,200                   
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ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,444,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารหอพกัพระนกัศึกษา ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม หลงั 1 20,444,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการผลติบณัฑติ 0 50,000,000                   

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 174,992,200              

จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการ 174,992,200              

งบอดุหนุน 174,992,200              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 174,992,200                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบริการวชิาการ 0 34,992,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 0 140,000,000                 

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 39,055,400                

ส่งเสริมการบ ารุงศิลปวฒันธรรม 39,055,400                

งบอดุหนุน 39,055,400                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 39,055,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 39,055,400                   

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 489,461,100              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 16,606,900                

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 2,206,600                 

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเดน็ส าคญัตามยทุธศาสตรข์อง

ประเทศ การจดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 2,206,600                 

งบอดุหนุน 2,206,600                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,206,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม โครงการ 6 2,206,600                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 6,761,500                 

สนบัสุนนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ 6,761,500                 

งบอดุหนุน 6,761,500                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,761,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองค์

ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ โครงการ 3 6,761,500                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 7,638,800                 

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัอตุสาหกรรมเป้าหมาย 7,638,800                 

งบอดุหนุน 7,638,800                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,638,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทาง โครงการ 5 7,638,800                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 34,602,200                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 4,689,900                 

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 4,689,900                 

งบอดุหนุน 4,689,900                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,689,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 0 4,689,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 757,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 0 315,500                      
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รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 0 343,500                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 0 656,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 2,617,400                    

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 29,912,300                

ยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 29,912,300                

งบรายจ่ายอื่น 29,912,300                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การ

พฒันาทอ้งถิน่ โครงการ 0 29,912,300                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 10,560,000                

โครงการผลติพยาบาลเพิม่ 10,560,000                

เร่งรดัจดัการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ 10,560,000                

งบอดุหนุน 10,560,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,560,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ 0 10,560,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 301,423,000              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 301,423,000              

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 301,423,000              

งบบคุลากร 67,323,400                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 58,148,700                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 96 49,604,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 38 2,760,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืน อตัรา 37 2,641,200                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 10 3,143,100                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 9,174,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 17 4,165,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 20 5,009,500                    

งบด าเนินงาน 10,373,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,373,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 17 1,512,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 28 2,522,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 28 2,522,400                    

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

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 11 1,728,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 20 183,000                      

งบอดุหนุน 223,726,200              

เงนิเดอืน 222,196,200                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 535 220,948,800                 

รายการระดบัที1่: อตัราเกษยีณที่ไดร้บัคืน อตัรา 9 1,247,400                    

เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการ 1,530,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 22 1,530,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 126,269,000              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 39,310,900                

การจดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 39,310,900                

งบด าเนินงาน 19,081,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,490,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,439,000                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 11,051,200                   

ค่าสาธารณูปโภค 6,591,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 6,591,500                    

งบลงทนุ 20,229,200                

ครุภณัฑ์ 20,229,200                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 20,229,200                   

รายการระดบัที1่: เตาหลอมแกว้ส าหรบัโรงงานตน้แบบ ต าบลนครปฐม 

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 8,239,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องขยายเสยีง ประจ าหอ้งเรียน ต าบลนครปฐม 

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ระบบ 1 1,694,100                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ระบบเครือขา่ย ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 3,390,700                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งเรียนอจัฉริยะพรอ้มติดต ัง้ ต าบลนครปฐม 

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม หอ้ง 4 1,088,400                    

รายการระดบัที1่: แผนที่ชดุส าหรบัการสอนสงัคมศึกษา ต าบลนครปฐม 

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 54 97,200                        

รายการระดบัที1่: ชดุการผลติเครื่องเซรามกิส ์ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 1,627,500                    

รายการระดบัที1่: เศียรครูทางดนตรีไทย ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: วงป่ีพาทยเ์ครื่องคู่ ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม 

จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุกลองวงโยธวาทติ ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม

 จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 496,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ถา่ยภาพในสตูดโิอ ต าบลนครปฐม อ าเภอ

เมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 71,400                        

รายการระดบัที1่: ชดุกลองทอมบา้ กลองคองโก ้และแทมบูลนี ต าบล

นครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 8,400                         

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิงดจิติอล ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม กลอ้ง 1 9,900                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสตูดโิอดจิทิลัอารต์ งานถา่ยภาพน่ิง ต าบล

นครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ระบบ 1 525,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสตูดโิอดจิทิลัอารต์ งานถา่ยภาพวดิโีอ ต าบล

นครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ระบบ 1 877,300                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสตูดโิอดจิทิลัอารต์ งานบนัทกึเสยีง ต าบล

นครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ระบบ 1 227,500                      

รายการระดบัที1่: โปรแกรม Wac e-learning class version 8.3  ต าบล

นครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 53,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ส าหรบัทวีอีอนไลน ์ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 613,400                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสตูดโิอ ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม

 จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 819,900                      

รายการระดบัที1่: ระบบเสยีงและภาพหอ้งประชมุยอ่ย ต าบลนครปฐม 

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ระบบ 1 70,000                        

ผลงานการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 2,341,000                 

ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 2,341,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,341,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 2,341,000                    
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ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 77,326,700                

การจดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 77,326,700                

งบด าเนินงาน 12,424,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,611,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 7,611,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 4,813,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 4,813,700                    

งบลงทนุ 63,902,000                

ครุภณัฑ์ 33,643,700                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 33,643,700                   

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการเครื่องสบับดอาหารและเครื่องดื่ม ต าบล

นครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 7 227,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องช ัง่ระบบอเิลก็ทรอนิคส ์ ต าบลนครปฐม อ าเภอ

เมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 6 47,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบดสบัอาหาร ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม 

จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 19,900                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ ความจ ุ6.5 คิว ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม ตู ้ 1 11,300                        

รายการระดบัที1่: เตาเผาอณุหภูมสูิงพรอ้มระบบจ่ายแกส๊เฉ่ือย ต าบล

นครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เตา 1 665,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดกลนืแสง ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม 

จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 299,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสงชนิดล าแสงคู่ ต าบลนครปฐม 

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 481,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกล ัน่ระเหยแบบสุญญากาศ ต าบลนครปฐม อ าเภอ

เมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 481,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัเสยีงสะสม (Noise dosimeter) ต าบลนครปฐม

 อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 160,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืตรวจวดัทางการยศาสตร ์ ต าบลนครปฐม 

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 149,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืตรวจวดัคุณภาพอากาศ ต าบลนครปฐม อ าเภอ

เมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 160,500                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนแ์บบ 2 ตา ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม กลอ้ง 6 420,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้น (Tray Dryer) ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม ตู ้ 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสเปกโตรมเิตอรแ์บบไฟเบอรอ์อปติก ต าบล

นครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 1,690,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืทดสอบแบบไม่ท  าลายดว้ยคลืน่ความถีสู่ง ต าบล

นครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งส ารวจชนิดประมวลผลรวม (กลอ้ง Total Station)

 ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม กลอ้ง 3 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑพ์ฒันาหอ้งปฏบิตัิการระบบ iot ต าบลนครปฐม 

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 30 1,860,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ระบบเครือขา่ย (Ethernet switch and Router)

 ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 630,000                      

รายการระดบัที1่: เตาอบสุญญากาศ ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม 

จงัหวดันครปฐม เตา 1 374,500                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องผลติน า้บริสุทธิ์คุณภาพสูง ต าบลนครปฐม อ าเภอ

เมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 374,500                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนแ์บบสเตอริโอ ชนิด 2 ตา ต าบลนครปฐม

 อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม กลอ้ง 10 430,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุถา่ยภาพเจล ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม 

จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัสมรรถภาพการมองเห็น (Vision screeners) 

ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 245,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัสมรรถภาพปอด (Spirometer) ต าบลนครปฐม 

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 246,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัแสงสวา่ง (Digital light meter)  ต าบล

นครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 34,400                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล  ต าบล

นครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ละเอยีด ทศนิยม 4 ต าแหน่ง  ต าบลนครปฐม 

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 182,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่สารแบบควบคุมอณุหภูมชินิดต ัง้โตะ๊ ต าบล

นครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 276,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืประกอบการตีผสม หมกัโด เตาอบไฟฟ้า และ

ตดัแบ่งกอ้นโดของผลติภณัฑเ์บเกอรี ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม เครื่อง 1 579,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสเปกโตรมเิตอรว์ดัรงัสแีกมมาแบบซลิทลิเลชนั 

ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์สตูดโิอส าหรบัระบบงานมลัติมเีดยี ต าบล

นครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 666,600                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองปฏบิตัิการเทคโนโลยเีครื่องจกัรกลไฟฟ้าและ

พลงังานทดแทน ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการการเขา้สายไฟเบอรอ์อฟติคแบบหลาย

คอร ์ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 920,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ 4 ต าแหน่ง ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม

 จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 117,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อดว้ยไอน า้ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 79 ลติร  

ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้น (hot air oven) ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม ตู ้ 1 160,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั 3 ต าแหน่ง ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 4 256,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งควบคุมอณุหภูมแิบบตัง้โตะ๊ ต าบล

นครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 630,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องระเหยแบบสุญญากาศ (Rotary evaporator) 

ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบดลดขนาดผกั ผลไม ้และเน้ือสตัว ์ส าหรบัแปรรูป

อาหาร ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 316,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบเครื่องมอืวดัผลกระทบฮอลล ์(Hall Effect 

Measurement System) ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั เครื่อง 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพว์ตัถ ุ3 มติิ ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโพรบวดัค่าไดอเิลก็ทริกของวสัดุ ต าบลนครปฐม อ าเภอ

เมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 663,400                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องกล ัน่ระเหยสารแบบหมนุ ต าบลนครปฐม อ าเภอ

เมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่าง ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องไมโครเวฟส าหรบัหอ้งปฎบิตัิการ ต าบลนครปฐม 

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 4 128,400                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนพ์รอ้มอปุกรณ์ถา่ยภาพ ต าบลนครปฐม 

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม กลอ้ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อดว้ยไอน า้ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 53 ลติร 

ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 310,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเหวีย่งแยกกาก-น า้ ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 177,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าส าหรบัการวเิคราะหแ์ละแปรรูปอาหาร 

ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 167,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่เยอืกแขง็ ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม 

จงัหวดันครปฐม ตู ้ 1 107,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการระบบไฟฟ้าแรงสูง ต าบลนครปฐม อ าเภอ

เมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องท าความสะอาดเครื่องมอืความถีสู่ง ต าบลนครปฐม 

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 321,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่สารละลาย (Reciprocal shaker) ต าบล

นครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 214,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้พาะเชื้ออณุหภูมติ า่ (Compressor cooled incubator)

 ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ตู ้ 1 374,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัศกัยภาพของน า้ในใบพชื ต าบลนครปฐม อ าเภอ

เมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 749,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ดูดจ่ายสารละลายอตัโนมตัิ ต าบลนครปฐม อ าเภอ

เมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหธ์าตุดว้ยเปลวไฟ ต าบลนครปฐม อ าเภอ

เมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 481,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการจ าลองและวดัระบบพลงังานทดแทน ต าบล

นครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 980,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเขม้ของแสง (Spectrophotometer) 

ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรม ต าบลนครปฐม อ าเภอ

เมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 87,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องแช่เยอืกแขง็อาหาร ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 1,445,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหป์ริมาณโลหะหนกัในสารละลาย (Atomic

 Absorbtion Spectrophotometer) ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม 

จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 3,210,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,258,300                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 30,258,300                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงอาหาร ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม 

จงัหวดันครปฐม หลงั 1 30,258,300                   

งบรายจ่ายอื่น 1,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา บาท 0 1,000,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 7,290,400                 
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การจดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 7,290,400                 

งบด าเนินงาน 5,519,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,519,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 1,605,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 1,914,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 1,500,000                    

งบลงทนุ 1,771,400                 

ครุภณัฑ์ 1,771,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,771,400                    

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองกายวภิาคศาสตร ์ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม ตวั 1 389,400                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการดูดเสมหะ ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม

 จงัหวดันครปฐม ตวั 4 552,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดเสมหะ ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม 

จงัหวดันครปฐม เครื่อง 4 50,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการใส่สายใหอ้าหาร  ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม ตวั 4 548,000                      

รายการระดบัที1่: จอทชัสกรีน มลัติทชั (Touch screen display) ขนาด 32

 น้ิว ต าบลนครปฐม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 8 232,000                      

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 39,495,600                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 39,495,600                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 39,495,600                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 39,495,600                

งบลงทนุ 39,495,600                

ครุภณัฑ์ 7,571,600                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,571,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งปฏบิตัิการควบคุมโลจสิติกส ์พรอ้ม

ติดต ัง้ ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 1,967,900                    

รายการระดบัที1่: ไฟวงกลมโฟกสั (Focusable Fresnel) ต าบลคลองโยง 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 139,400                      

รายการระดบัที1่: ไฟแสงนวล พรอ้มขาต ัง้ (LED Solf Light ) ต าบลคลอง

โยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 193,800                      

รายการระดบัที1่: โปรแกรมตดัต่อภาพยนตร ์ ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 10 144,100                      

รายการระดบัที1่: โครงฉายถา่ยภาพ ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 11,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 30 660,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งส าหรบัถา่ยภาพยนตร ์35 มม. พรอ้มอปุกรณ์

ประกอบ ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 4,454,900                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,924,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,924,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งควบคุมการขนส่งสนิคา้ทางถนน พรอ้ม

ครุภณัฑป์ระกอบ ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม งาน 1 1,924,000                    

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 30,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบสุขาภบิาล ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม งาน 1 30,000,000                   

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์ 708,526,700              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 6,718,900                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 2,165,700                 

พฒันางานวจิยัเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 2,165,700                 

งบอดุหนุน 2,165,700                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,165,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันา

สงัคมและสิง่แวดลอ้ม โครงการ 7 2,165,700                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 2,928,300                 

พฒันางานวจิยัเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 2,686,800                 

งบอดุหนุน 2,686,800                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,686,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งองค์

ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ โครงการ 10 2,686,800                    

สนบัสุนนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือพฒันาศกัยภาพการท างานของ

หน่วยงาน 241,500                   

งบอดุหนุน 241,500                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 241,500                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือ

พฒันาศกัยภาพการท างานของหน่วยงาน โครงการ 1 241,500                      

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 1,624,900                 

พฒันางานวจิยัเพือ่สรา้งความม ัง่คงทางเศรษฐกจิ 1,624,900                 

งบอดุหนุน 1,624,900                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,624,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่

ค ัง่ทางเศรษฐกจิ โครงการ 6 1,624,900                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 114,283,900              

โครงการพฒันาและผลติก าลงัคนของประเทศ เพือ่รองรบันโยบาย Thailand 4.0 114,283,900              

ดา้นอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ 38,927,900                

งบรายจ่ายอื่น 38,927,900                

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการออกแบบเครื่องประดบัและอญัมณี

เชงิสรา้งสรรค ์ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม หอ้ง 2 9,003,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการออกแบบดา้นแฟชัน่ดว้ย

คอมพวิเตอร ์ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม หอ้ง 1 5,907,300                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการออกแบบสือ่ดจิทิลั และผลติสือ่ ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 7,189,000                    

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการนวตักรรมอาหารและออกแบบผลติภณัฑ ์

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม หอ้ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการวเิคราะหผ์ลติภณัฑเ์วชส าอาง 

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม หอ้ง 1 5,868,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาดา้นอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ โครงการ 1 2,960,000                    

ดา้นโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน 4.0 21,056,000                

งบรายจ่ายอื่น 21,056,000                
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์ลกัสูตรการเรียนรูโ้ลจสิติกส ์ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 9,976,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาดา้นโลจสิติกสแ์ละซพัพลายเชน 4.0 โครงการ 1 11,080,000                   

ดา้นระบบขนส่งทางน า้ 17,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 17,000,000                

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งฝึกปฏบิตัิเครื่องจกัรกลเรือ ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม หอ้ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุจ าลองทางคอมพวิเตอรร์ะบบขนส่งทางน า้ 

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาดา้นระบบขนส่งทางน า้ โครงการ 1 8,500,000                    

ดา้นการขนส่งทางราง 37,300,000                

งบรายจ่ายอื่น 37,300,000                

รายการระดบัที1่: ชดุจ าลองระบบอเิลก็ทรอนิกสก์ าลงั ส าหรบัขบัเคลือ่น

ระบบขนส่งทางราง ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 22,300,000                   

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนอ์เิลก็ตรอนแบบส่องกราด ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 15,000,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 361,857,000              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 361,857,000              

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 361,857,000              

งบบคุลากร 142,555,500              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 127,199,800                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 243 117,725,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ อตัรา 7 470,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 7 470,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 15 1,059,600                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 15 1,059,600                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 28 7,944,800                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 15,355,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 5 1,288,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 54 14,067,000                   

งบด าเนินงาน 11,073,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,073,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 5 480,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 13 1,144,800                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 13 1,144,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 0 342,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจ าที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 0 42,600                        

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

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 13 1,144,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ

 ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 13 1,144,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 35 2,985,600                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ของ อตัรา 35 2,985,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 28 2,515,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี

วาระ ของขา้ราชการ อตัรา 28 2,515,200                    
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รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 0 513,000                      

งบอดุหนุน 208,227,700              

เงนิเดอืน 206,883,700                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบุคลากร 767 206,883,700                 

เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการ 1,344,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 20 1,344,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 20 1,344,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 225,666,900              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 184,665,300              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 184,665,300              

งบด าเนินงาน 68,051,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 54,632,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 3,344,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 7,724,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 940,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 440,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 440,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 1,803,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,870,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประกนัภยัรถราชการ 0 215,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,342,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 955,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 740,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 585,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 581,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 19,701,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 10,021,100                   

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 930,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 13,418,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 446,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 1,018,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 10,453,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 1,500,000                    

งบลงทนุ 95,003,900                

ครุภณัฑ์ 23,658,100                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 23,658,100                   

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบสมบตัิทางความรอ้นของวสัดุ ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 10,713,400                   

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการเครือขา่ยอตัโนมตัิในระบบการเรียนรู ้

อตุสาหกรรม 4.0 ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 9,944,700                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการเทคโนโลยกีารออกแบบระบบการท างานเพือ่

ความปลอดภยั ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 3,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 71,345,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 62,310,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฎบิตัิการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ต าบลศาลายา  อ าเภอพทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม อาคาร 1 62,310,100                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 9,035,700                    



112 / 159

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03730000 จงัหวดันครปฐม

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารปฏบิตัิการคณะวศิวกรรมศาสตร ์ช ัน้ 6 

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม รายการ 1 1,535,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารปฏบิตัิการศูนยอ์อกแบบผลติภณัฑ ์ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม รายการ 1 7,500,000                    

งบอดุหนุน 2,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมและสนบัสนุนบุคลากรดา้น

การจดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตร์ อตัรา 0 2,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 19,610,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา โครงการ 0 10,610,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพนวตักรรมการจดัการ โครงการ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุก์รรมพชือนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี โครงการ 0 5,000,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 24,538,500                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 24,538,500                

งบด าเนินงาน 19,602,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,750,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 3,838,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 880,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 385,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 226,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 717,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 480,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 150,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 4,691,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 2,262,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 80,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 852,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 852,000                      

งบรายจ่ายอื่น 4,936,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา โครงการ 0 4,936,300                    

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 9,463,100                 

จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรือปฏบิตักิาร 4,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการบริการวชิาการ บาท 0 4,000,000                    

ส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายดา้นการศึกษา 5,463,100                 

งบรายจ่ายอื่น 5,463,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพดา้นการออกแบบ

อตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ โครงการ 1 3,463,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาภาษาเพือ่การสือ่สาร โครงการ 0 2,000,000                    

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 7,000,000                 

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 7,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 7,000,000                 
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม โครงการ 0 7,000,000                    

โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ์ 324,119,300              

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 114,115,100              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 114,115,100              

ค่าใชจ่้ายบคุลากร 114,115,100              

งบอดุหนุน 114,115,100              

เงนิเดอืน 114,115,100                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 172 114,115,100                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 210,004,200              

ผูจ้บการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายทีม่คีวามสามารถพเิศษดา้นคณิตศาสตรแ์ละ

วทิยาศาสตร์ 128,756,200              

กจิกรรมการเรียนการสอน 87,811,300                

งบอดุหนุน 87,811,300                

ค่าใชส้อย 34,945,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ ๆ 0 34,945,100                   

ค่าสาธารณูปโภค 8,998,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 434,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา บาท 0 952,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณียโ์ทรเลข บาท 0 204,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 7,406,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,618,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์โรงเรียน

มหดิลวทิยานุสรณ์ ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม รายการ 1 3,618,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,640,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งที่พกัผูป้กครอง หอ้งน า้และทางเดนิเชือ่ม 

โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ์ ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดั แห่ง 1 2,640,000                    

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 5,930,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงไฟฟ้าอาคาร 1 และอาคาร 3 โรงเรียนมหดิล

วทิยานุสรณ์ ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 5,930,000                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 31,680,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนทุนการศึกษา ทุน 0 31,680,000                   

กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน 5,957,400                 

งบอดุหนุน 5,957,400                 

ค่าใชส้อย 5,957,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ ๆ 0 5,957,400                    

กจิกรรมสรรหาและคดัเลอืกนกัเรียน 6,324,000                 

งบอดุหนุน 6,324,000                 

ค่าใชส้อย 6,324,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ ๆ 0 6,324,000                    

กจิกรรมการพฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นโรงเรียนวทิยาศาสตรช์ ัน้น าระดบันานาชาติ 28,663,500                

งบอดุหนุน 28,663,500                

ค่าใชส้อย 28,663,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ ๆ 0 28,663,500                   

การใหบ้ริการทางวชิาการ 81,248,000                
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กจิกรรมโครงการพฒันาความรูท้างวชิาการใหก้บัโรงเรียนสงักดั สพฐ. และการบริการ

ทางวชิาการแก่หน่วยงานภายนอก 81,248,000                

งบอดุหนุน 81,248,000                

ค่าใชส้อย 81,248,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ ๆ 0 81,248,000                   

มหาวทิยาลยัมหดิล 10,844,285,000           

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 545,199,600              

โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร และระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 14,480,700                

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร และระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 14,480,700                

งบอดุหนุน 14,480,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 14,480,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการวจิยัและ 0 6,261,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบุคลากรและเครือขา่ยวจิยั 0 8,219,400                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 151,664,300              

วจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 151,664,300              

งบอดุหนุน 151,664,300              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 151,664,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม 0 151,664,300                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 111,561,700              

วจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 111,561,700              

งบอดุหนุน 111,561,700              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 111,561,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองค์

ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ 0 111,561,700                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 267,492,900              

วจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 267,492,900              

งบอดุหนุน 267,492,900              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 267,492,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทาง 0 267,492,900                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 90,949,600                

โครงการพฒันากรุงเทพมหานคร และเมอืงปริมณฑล 90,949,600                

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ความม ัน่คงในชวีติ 90,949,600                

งบอดุหนุน 90,949,600                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 90,949,600                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภเิษก ระยะที่ 2 

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 0 90,949,600                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 300,910,200              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ส่งเสริมการวจิยัและพฒันา 300,910,200              

ค่าใชจ่้ายบคุลากรการบริหารงานวจิยั 300,910,200              

งบบคุลากร 33,628,100                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 33,628,100                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 46 22,010,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืน อตัรา 8 667,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 6 558,000                      
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รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 38 9,804,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า อตัรา 38 588,200                      

งบอดุหนุน 267,282,100              

เงนิเดอืน 254,316,600                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 375 251,802,600                 

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืน อตัรา 25 2,514,000                    

เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการ 6,778,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 81 6,778,800                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 5,130,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 12 5,130,700                    

ค่าตอบแทน 1,056,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 11 1,056,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 1,729,500                 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 1,729,500                 

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,729,500                 

งบอดุหนุน 1,729,500                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,729,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 0 1,729,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 1,038,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 146,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 0 124,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 0 158,500                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 260,700                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 661,207,500              

โครงการเพิม่ศกัยภาพการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข 601,911,500              

พฒันาศกัยภาพการใหบ้ริการดา้นสาธารณสุข 601,911,500              

งบอดุหนุน 601,911,500              

ค่าใชส้อย 1,376,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 1,376,400                    

ค่าสาธารณูปโภค 18,936,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 1,248,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา บาท 0 1,409,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 16,278,500                   

ค่าวสัดุ 101,987,900                 

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ บาท 0 101,987,900                 

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 62,504,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึภาพวดิทีศัน ์ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผนึกซองพลาสติกบรรจเุครื่องมอื ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 96,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดเสมหะชนิดแรงดนัสูง ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 5 305,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ควบคุมคุณภาพเครื่องมอืทางรงัสวีทิยา ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 2,070,800                    
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ตรวจจบัสญัญาณเตือนอคัคีภยั ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ระบบ 1 860,400                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑโ์สตทศันูปกรณ์ประจ าหอ้งเรียน ต าบลศาลายา

 อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบและฝึกซอ้มการปัน่จกัรยานพรอ้ม

โปรแกรมการฝึก ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้สมองดว้ยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลก

ศีรษะ ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 481,500                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เติมลมอยา่งรวดเร็วส าหรบัการตรวจประเมนิ

ทางสรีวทิยาของหลอดเลอืด ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดั เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเหวีย่งแยกตะกอนแบบความเร็วยิง่ยวด ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ตวัอยา่งชนิดควบคุมอณุหภูม ิ(-80 องศาเซลเซยีส) 

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 4 4,280,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุท าแหง้เยอืกแขง็ระบบสุญญากาศ ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอพัเดตเครื่องวเิคราะหโ์ครโมโซม ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งและฆ่าเชื้อรถเขน็ระบบอตัโนมตัิพรอ้มอปุกรณ์

แบบ 2 ประตู ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 18,500,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุแขวนเครื่องมอืแพทยก์บัเพดานพรอ้มระบบกา๊ซทาง

การแพทย ์ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิดพรอ้มอปุกรณ์ติดต ัง้ ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ระบบ 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องท าความสะอาดเครื่องจกัร ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมสารละลายดว้ยระบบแม่เหลก็ ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัผสมสแตนเลสแบบแม่เหลก็พรอ้มมแีจค๊เกต็ ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 5,350,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปิดฝาขวดยาฉีด ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 2,675,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจขุองเหลวใส่ถงุพรอ้มอปุกรณ์ ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: ตูเ้ตรียมยาเคมบี  าบดัส าหรบังานบรรจ ุต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 2,140,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายระบบวดัอนุภาคในหอ้งสะอาด ระดบั 100 ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 1,555,000                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ระบบการท าใหป้ราศจากเชื้อดว้ยไอน า้ส าหรบัเครื่อง

ท าเขม้ขน้ผลติภณัฑ ์ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 1,070,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 51,500,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งกลุม่อาคารกายวทิยาทาน ศาลายา (ระยะที่ 2) 

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม งาน 1 44,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค และภูมทิศัน ์ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม รายการ 1 7,500,000                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 365,606,600                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการปฏบิตัิการทางการแพทย์ รายการ 0 317,606,600                 
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการศูนยดู์แลและพฒันาคุณภาพชวีติ

ผูสู้งอายอุยา่งครบวงจร 0 11,900,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติยาชวีวตัถ ุInterferon alpha 2-a 

เพือ่การวจิยัในมนุษยต์ามมาตรฐานหลกัเกณฑว์ธิกีารที่ดใีนการผลติยาหรือ

 Good Manufacturing Practice (GMP) 0 16,100,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการตรวจรบัรองเกษตรและอาหารปลอดภยั

จากสารตกคา้งยาฆ่าแมลงในกลุม่ภาคกลาง 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนอทุยานธรรมชาติวทิยาสริีรุกขชาติ 0 10,000,000                   

โครงการเร่งรดัผลติบณัฑติสาขาวชิาทีข่าดแคลน 59,296,000                

จดัการเรียนการสอนสาขาวชิาทีข่าดแคลน 59,296,000                

งบอดุหนุน 59,296,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 59,296,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการเร่งรดัการผลติบณัฑติทางดา้น รายการ 0 40,796,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการเร่งรดัการผลติบณัฑติทางดา้นทนัต รายการ 0 18,500,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 8,770,327,400            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 5,178,534,400            

ค่าใชจ่้ายบคุลากรจดัการเรียนการสอนและบริการวชิาการ 5,178,534,400            

งบบคุลากร 571,636,900              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 571,636,900                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 684 344,764,600                 

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืน อตัรา 370 34,987,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 354 33,957,600                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 580 148,975,500                 

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า อตัรา 580 8,938,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืน (เต็มข ัน้ติดดาว) 2 13,700                        

งบอดุหนุน 4,606,897,500            

เงนิเดอืน 4,410,598,100               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 7835 4,314,746,700               

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืน อตัรา 655 68,460,000                   

รายการระดบัที1่: อตัราใหม่ อตัรา 8 856,800                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบับุคลากรที่เปลีย่นสภาพ อตัรา 41 26,534,600                   

เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการ 135,595,200                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 1520 135,595,200                 

ค่าจา้งช ัว่คราว 32,217,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 67 32,217,400                   

ค่าตอบแทน 28,486,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 55 5,124,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ อตัรา 273 20,924,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 8 2,438,400                    

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาดา้นสาธารณสุขและสรา้งเสริมสุขภาพเชงิรุก 3,591,793,000            

ค่าใชจ่้ายบคุลากรรกัษาพยาบาลเพือ่การศึกษาและวจิยั 3,591,793,000            

งบบคุลากร 220,360,400              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 220,360,400                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 244 113,671,900                 

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืน อตัรา 47 3,184,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 32 1,999,200                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 399 95,738,300                   
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รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า อตัรา 399 5,744,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืน (เต็มข ัน้ติดดาว) 4 21,900                        

งบอดุหนุน 3,371,432,600            

เงนิเดอืน 3,258,651,800               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 6675 3,190,772,200               

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืน อตัรา 226 15,342,000                   

รายการระดบัที1่: อตัราใหม่ อตัรา 358 42,047,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบับุคลากรที่เปลีย่นสภาพ อตัรา 20 10,490,000                   

เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการ 20,527,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 305 20,527,200                   

ค่าตอบแทน 92,253,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ อตัรา 17 1,209,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนส าหรบัก าลงัคนดา้นสาธารณสุข อตัรา 2075 91,044,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 468,961,200              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 253,983,600              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 250,872,500              

งบอดุหนุน 250,872,500              

ค่าใชส้อย 3,189,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 3,189,100                    

ค่าสาธารณูปโภค 27,147,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 1,419,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา บาท 0 2,089,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 23,639,000                   

ค่าวสัดุ 22,671,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา บาท 0 22,671,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 23,205,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุหอ้งปฏบิตัิการส าหรบัเทคโนโลยช่ีวยเหลอืผูสู้งอาย ุ

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งเซลลแ์บบควบคุมอณุหภูม ิต าบลศาลายา

 อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุจ าลองการท าลายกอ้นมะเร็งโดยใชค้ลืน่ไมโครเวฟเพือ่

ตอบสนองเทคโนโลย ีต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองเทคโนโลยทีางไมโครเวฟขนาดใหญ่ ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 930,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องฉายแสงยูวสี  าหรบัสรา้งแบบขนาดไมครอนทาง

ชวีการแพทย ์ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแกส๊โครมาโทกราฟแมสสเปคโตรมเิตอร ์ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหแ์ละแยกสารชนิดของเหลวประสทิธภิาพสูง

ต่อพ่วงเครื่องวดัมวลสารในสถานะแกส๊ (LC-MS/MS) ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึภาพเจล พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองแบบแนวขนาน ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 655,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาณสารพนัธุกรรมระดบันาโน ต าบลศาลายา

 อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 450,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่แบบควบคุมอณุหภูม ิต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 600,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 64,359,200                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการเลี้ยงเน้ือเยือ่สมนุไพรและ

พพิธิภณัฑพ์ชื อาคารวจิยัและพพิธิภณัฑพ์ชื ช ัน้ 1 และ 2 ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม รายการ 1 8,349,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงน า้ร ัว่ซมึเขา้อาคารสถาบนัชวีวทิยาศาสตรโ์มเลกลุ

 ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม งาน 1 2,110,500                    

รายการระดบัที1่: โถงรอแสดง และระบบสนบัสนุน BLACK BOX 

THEATRE ช ัน้ ๖ อาคารพพิธิภณัฑด์นตรีในภูมภิาคอษุาคเนย ์ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม งาน 1 49,899,100                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงพื้นดาดฟ้าอาคาร ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม งาน 1 4,000,000                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 110,300,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการบริหารจดัการ รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาเทคโนโลยแีห่งภูมภิาค รายการ 0 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาก าลงัคนดา้น

วทิยาศาสตร ์ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดวีทิยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย) 0 47,662,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาการวจิยัและการเรียนการสอน

ทางวศิวกรรมบูรณาการโดยเชือ่มโยงกบัภาคอตุสาหกรรมท ัง้ในและ

ต่างประเทศเพือ่ส่งเสริม Entrepreneurial University 0 4,438,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการศึกษาผ่านแหลง่

เรียนรูอ้อนไลนแ์บบเปิด (Massive Open Online Course : MOOC) 0 8,000,000                    

การบริหารงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 1,542,600                 

งบอดุหนุน 1,542,600                 

ค่าใชส้อย 354,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 354,800                      

ค่าสาธารณูปโภค 1,187,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา บาท 0 122,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 1,062,100                    

การบริหารงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี 1,568,500                 

งบอดุหนุน 1,568,500                 

ค่าใชส้อย 575,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 575,600                      

ค่าสาธารณูปโภค 992,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 1,900                         

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา บาท 0 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 987,800                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 128,880,100              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 128,880,100              

งบอดุหนุน 128,880,100              

ค่าใชส้อย 5,385,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 1,449,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ บาท 0 3,935,500                    

ค่าสาธารณูปโภค 53,232,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 4,213,300                    
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รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา บาท 0 4,873,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 44,146,000                   

ค่าวสัดุ 48,528,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา บาท 0 48,528,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหก์ารใชพ้ลงังานขณะออกก าลงักาย พรอ้ม

วดัคลืน่ไฟฟ้าแบบ 12 ลดี ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 4,000,000                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 17,734,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการบริหารจดัการ รายการ 0 332,500                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการพฒันาคุณภาพการศึกษา รายการ 0 4,802,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการพฒันาศกัยภาพการใหบ้ริการและการศึกษา 0 12,600,000                   

 ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 16,936,400                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 16,936,400                

งบอดุหนุน 16,936,400                

ค่าสาธารณูปโภค 5,463,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 979,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา บาท 0 354,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 4,130,100                    

ค่าวสัดุ 3,525,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา บาท 0 3,525,600                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,947,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการบริหารจดัการ รายการ 0 442,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการเอเชยีอาคเนยศึ์กษา รายการ 0 388,900                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการศึกษาพเิศษ รายการ 0 4,185,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาก าลงัคนดา้น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์(ทุนเรียนดมีนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

แห่งประเทศไทย) 0 330,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพหุวฒันธรรมอาเซยีน 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ 0 2,100,000                    

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 68,775,500                

เผยแพร่ความรูแ้ละบริการวชิาการ 68,775,500                

งบอดุหนุน 68,775,500                

ค่าใชส้อย 2,113,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 2,113,700                    

ค่าสาธารณูปโภค 7,025,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 300,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา บาท 0 531,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 6,193,700                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนสไลด ์(Virtual Slide Scanner) ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 6,000,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบควบคุมสภาพแวดลอ้มในงานเลี้ยงสตัวท์ดลอง 

อาคาร 1 ชัน้ 2 ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ระบบ 1 10,000,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 43,636,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสถาบนัแห่งชาติเพือ่การพฒันาเด็กและ รายการ 0 1,250,000                    
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการศูนยศึ์กษาและฟ้ืนฟูภาษาและ

วฒันธรรมในภาวะวกิฤต รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการพฒันาและการใหบ้ริการวชิาการทางดา้น รายการ 0 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนบริการวชิาการของวทิยาลยัราชสุดา รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนบริการวชิาการแก่ชมุชนและสงัคม รายการ 0 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาการศึกษา 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการจดัต ัง้หน่วยสนบัสนุนทางวชิาการ

เคลือ่นที่และระบบพีเ่ลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชมุชน 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนบริการวชิาการและเผยแพร่นวตักรรม 0 525,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการหอสมดุ

และคลงัความรู ้ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันามาตรฐานการศึกษาสู่สากล 0 10,011,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรเพือ่การ

พฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลศิ 0 3,500,000                    

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 385,600                   

ส่งเสริมสรา้งความเขม้แขง็ทนุทางสงัคมและทนุทางวฒันธรรม 385,600                   

งบอดุหนุน 385,600                   

ค่าใชส้อย 135,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 135,600                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 250,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม รายการ 0 250,000                      

แผนงานบูรณาการสรา้งความเสมอภาคเพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ 5,000,000                 

โครงการส่งเสริมใหผู้สู้งอายเุขา้ถงึนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่สุขภาวะทีด่ี 5,000,000                 

ส่งเสริมใหผู้สู้งอายเุขา้ถงึนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่สุขภาวะทีด่ี 5,000,000                 

งบอดุหนุน 5,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการการประยกุตใ์ชแ้ละพฒันาต่อยอดนวตักรรมการ

ส่งเสริมสุขภาพแบบองคร์วม (Holistic health & Wellness) เพือ่ยกระดบั

สุขภาวะผูสู้งอายใุนกลุม่ภาคกลาง 0 5,000,000                    

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 361,953,400              

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 361,953,400              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 244,307,500              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 244,307,500              

งบอดุหนุน 244,307,500              

ครุภณัฑก์ารศึกษา 47,380,100                   

รายการระดบัที1่: ตูร้องรบัขยะติดเชื้อ ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน 

จงัหวดันครปฐม ตู ้ 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ปลีย่นถา่ยกรงเลี้ยงสตัวท์ดลอง ต าบลก าแพงแสน 

อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ตู ้ 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเชื้อความจไุม่นอ้ยกวา่ 160 ลติร ต าบลก าแพงแสน 

อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ตู ้ 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปลอดเชื้อแบบจ่ายลมตามแนวดิ่ง ต าบลก าแพงแสน 

อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ตู ้ 1 128,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าออสโมลาริตี้ ในสารละลายแบบปริมาณ

ตวัอยา่งนอ้ย ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 481,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องผลติน า้บริสุทธิ์ส  าหรบังานวเิคราะห ์ต าบล

ก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 545,700                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อความจ ุ85 ลติร ต าบลก าแพงแสน 

อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 318,400                      

รายการระดบัที1่: ถงัเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้ขนาด 250 ลติร ต าบลก าแพงแสน 

อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 30 105,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้ขนาด 1000 ลติร ต าบลก าแพงแสน 

อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 15 97,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่สตัวร์ะบบดจิทิลัขนาดพกิดั 500 กก. ต าบล

ก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง 

ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 481,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งกรง (เลก็) ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน 

จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 4,504,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่าง ต าบลก าแพงแสน อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าทศนิยม 4 ต าแหน่ง ต าบลก าแพงแสน

อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: หอ้งปฎบิตัิการสาขาวชิาฟิสกิส ์ ต าบลก าแพงแสน 

อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม หอ้ง 4 2,530,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการวจิยัเฉพาะทางจลุชวีวทิยา 

ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม หอ้ง 5 1,972,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งเครื่องมอืกลาง ต าบลก าแพงแสน 

อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม หอ้ง 1 706,300                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปลูกถา่ยเชื้อจลุนิทรีย ์ต าบล

ก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม หอ้ง 1 354,900                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งพกัอาจารยจ์ลุชวีวทิยา ต าบล

ก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม หอ้ง 15 645,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งเครื่องแกว้และวสัดุ ต าบลก าแพงแสน 

อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม หอ้ง 1 263,500                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งส านกังานจลุชวีวทิยา ต าบล

ก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม หอ้ง 1 163,300                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งหวัหนา้ส านกังาน ต าบลก าแพงแสน 

อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม หอ้ง 1 78,800                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งประชมุภาควชิา  ต าบลก าแพงแสน 

อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม หอ้ง 1 283,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งบรรยาย/ปฏบิตัิการพื้นฐาน

ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม หอ้ง 1 1,931,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการบณัฑติศึกษาจลุชวีวทิยา

ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม หอ้ง 1 1,372,200                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการพื้นฐานจลุชวีวทิยา 

ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม หอ้ง 1 1,372,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านไมโครเพลทและคิวเวต พรอ้มอปุกรณ์  

ต าบลก าแพงแสน  อ าเภอก าแพงแสน  จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส์เตอริโอพรอ้มชดุถา่ยภาพระบบอตัโนมตัิ 

ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรม ต าบลก าแพงแสน 

อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนก์ าลงัขยายต า่ชนิดกระบอกตาคู่  

ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 5 450,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องลดความชื้น  ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน 

จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 422,000                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเชื้อพรอ้มเขยา่แบบควบคุมอณุหภูม ิต าบล

ก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนก์ าลงัขยายสูงชนิดกระบอกตาคู่ ต าบล

ก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 5 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัคลอโรฟิลด ์ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน

 จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิดสเตอริโอ 2 กระบอกตา ก าลงัขยาย 

10x  ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม  ชดุ 5 650,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์3 กระบอกตาพรอ้มชดุถา่ยทอด

สญัญาณภาพความละเอยีดสูงรองรบัเทคนิค bright field และ phase 

contrast ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บ ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั  ตู ้ 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองหาแรงกระแทกของน า้ ต าบลก าแพงแสน 

อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองการไหลลอดผ่านรูระบายและการพุ่งของล าน า้ 

ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 92,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องท าแหง้แบบพ่นฝอย ต าบลก าแพงแสน 

อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนสารแบบใหค้วามรอ้น (Hotplate stirrer) 

ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 20 300,000                      

รายการระดบัที1่: ตูป้ราศจากเชื้อแบบไบโอฮาซาด ส าหรบัการปฏบิตัิงานใน

สภาวะปลอดเชื้อ  ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน 

จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 396,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบดละเอยีดขนาดเลก็ ต าบลก าแพงแสน อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 85,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 20,000 บทียูี  ต าบลก าแพงแสน อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองการแผ่รงัสคีวามรอ้น ต าบลก าแพงแสน อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ซอฟตแ์วรท์างดา้นวศิวกรรมปฐพแีบบสามมติิ แพลกซสิ 

ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์วดัแรงบดิ ต าบลก าแพงแสน อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกทดลองไฮโดรลกิสพ์รอ้มโปรแกรม ต าบล

ก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการดูดกลนืแสง ต าบลก าแพงแสน อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 535,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมสารหรือไลฟ่องแกส๊ในของเหลว ต าบล

ก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกดัระบบซเีอน็ซ ีระบบควบคุมพรอ้มซอฟตแ์วร ์

ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องยนตส์เตอริง พรอ้มชดุปัน่ไฟฟ้าต าบลก าแพงแสน 

อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 930,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์3D  ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน 

จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 170,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมการวเิคราะหแ์บบจ าลองทางธรณีวศิวกรรม 

ต าบลก าแพงแสน  อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 970,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัพลงังานแสงอาทติย ์ต าบลก าแพงแสน อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 299,600                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอือ่านภาพสเปคตรมั (Hyperspectral 

Chemical Imaging) ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบดนิแบบเฉือนตรงส าหรบัดนิไม่อิม่ตวั ต าบล

ก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบแรงอดัดนิสามแกนส าหรบัดนิไม่อิม่ตวั ต าบล

ก าแพงแสน  อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องตรวจหาเหลก็เสริมในคอนกรีตโครงสรา้ง ต าบล

ก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 670,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องตรวจหาวสัดุในคอนกรีตโครงสรา้ง ต าบล

ก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ระบบเครือขา่ยไรส้าย ต าบลก าแพงแสน อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ระบบ 1 2,866,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 160,532,800                 

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยป์ฏบิตัิการนวตักรรมทางเทคโนโลยแีละ

วทิยาศาสตรก์ารกฬีา รายการ 1 2,090,800                    

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยเ์รียนรวม 4  ต าบลก าแพงแสน อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 58,653,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบปรบัอากาศ อาคารสตัวท์ดลอง (เพิม่เติมระยะที่ 2) 

ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม งาน 1 53,082,300                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบอาคารศูนยเ์รียนรวม 4{{LF}}ต าบล

ก าแพงแสน  อ าเภอก าแพงแสน  จงัหวดันครปฐม งาน 1 46,706,700                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,675,600                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเทคโนโลยชีวีภาพทางการเกษตร อาคาร A

 และ อาคาร B ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 5,675,600                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงอาคารงานอนามยั{{LF}}ต าบล

ก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 15,000,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,719,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงอาคารหอพกัตึก A, B, C และ D ส านกั

ส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน ต าบลก าแพงแสน 

อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม หลงั 4 15,719,000                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 117,645,900              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 117,645,900              

งบอดุหนุน 117,645,900              

ครุภณัฑก์ารศึกษา 70,768,600                   

รายการระดบัที1่: เครื่องใหก้ารบ าบดัรกัษากลา้มเน้ือดว้ยไฟฟ้าคลืน่ส ัน้ 

ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 555,000                      

รายการระดบัที1่: โปรแกรมวเิคราะหก์ารเดนิส าหรบัใชก้บัลูว่ ิง่พรอ้มแผ่นวดั

แรงกดเทา้ ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน 

จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุกระบอกยางออกก าลงักาย (Viper exercise) 

น า้หนกั 4,6,8,10 กก. ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 33,600                        

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ่งนุ่มส าหรบัการฝึก (Plyo soft box) ขนาด 

6,12,18,24 น้ิว ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 22,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องบริหารเสริมสรา้งกลา้มเน้ือ (Smith Machine) 

ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้บริหารแบบปรบัระดบั (Adj. Bench) ต าบล

ก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 90,000                        

รายการระดบัที1่: ดมัเบลลห์ุม้ยาง น า้หนกั 5-50 ปอนด/์10 คู่ ต าบล

ก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบริหารดงึขอ้ แบบมนี า้หนกัช่วย (Chin Dip Asist)

  เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ยกน า้หนกัแบบราบ (Bench Press)  ต าบล

ก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ยกน า้หนกัแบบตัง้ชนั (Incline Bench Press) 

ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบริหารกลา้มเน้ือ แบบสายเคเบิ้ล (Cable 

crossover)  ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้บริหารอเนกประสงคแ์บบมพีนกัพงิ (Utility Bench)

 ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบริหารกลา้มเน้ืออเนกประสงค ์(Adj. Pulley) 

ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องยดืเหยยีดกลา้มเน้ือ (Stretching machine)  

ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 4 88,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเคานเ์ตอรป์ระชาสมัพนัธง์านบริการวชิาการ ต าบล

ก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมอณุหภูมแิละเขยา่ส าหรบัหลอดทดลองขนาด

เลก็ ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิด 2 ตา ต าบลก าแพงแสน อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ตวั 10 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสง (spectrophotometer)  

ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุนาฬกิาส าหรบัวดัขอ้มูลทางสรีรวทิยาและการทดสอบ 

ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: โดรน (Drone) ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน 

จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็อณุหภูมติ า่ -60 ถงึ -86 องศาเซลเซยีส ต าบล

ก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ตู ้ 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งควบคุมอณุหภูมแิบบตัง้พื้น ชนิดเปลีย่น

หวัได ้ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปฏกิริิยาตอบสนองระหวา่งมอืและตากบัเทา้ 

ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหก์ารเคลือ่นไหวของนกักฬีากลางแจง้ ต าบล

ก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วดัและเสริมสรา้งกลา้มเน้ือแบบบารเ์บล ต าบล

ก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 995,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุซอฟตแ์วรแ์ละระบบการประเมนิความแขง็แรงหลายมติิ

 ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบและฝึกก าลงักลา้มเน้ือแบบไอโซไคเนติก 

พรอ้มอปุกรณ์วดัการเหยยีดและงอหลงั ต าบลก าแพงแสน อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 4,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบและฝึกการทรงตวั (Biodex Balance 

System SD) ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 1,250,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจและวเิคราะหค์วามหนาแน่นของมวลกระดูก

และองคป์ระกอบของร่างกาย ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั เครื่อง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ตูผ้่าซากติดเชื้อ ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน 

จงัหวดันครปฐม ตู ้ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัชิ้นเน้ือแบบกึ่งอตัโนมตัิ ต าบลก าแพงแสน 

อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามสญัญาณชพี ต าบลก าแพงแสน อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 3 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: ตูเ้ปลีย่นถา่ยสตัวภ์ายใตส้ภาวะปลอดเชื้อ ต าบล

ก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ตู ้ 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: ตูท้ิ้งวสัดุรองนอนจากกรงสตัวท์ดลองปลอดเชื้อ ต าบล

ก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ตู ้ 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่สารแบบควบคุมอณุหภูม ิต าบลก าแพงแสน 

อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเพาะเชื้อแบบอณุหภูมติ า่ ต าบลก าแพงแสน อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ตู ้ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเพาะเชื้อแบบอณุหภูมสูิง ต าบลก าแพงแสน อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ตู ้ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเพาะเชื้อภายใตส้ภาวะคารบ์อนไดออกไซด ์ต าบล

ก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ตู ้ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดไอระเหยสารเคมชีนิดมที่อ ต าบลก าแพงแสน อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ตู ้ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ตรียมปฏกิริิยาพซีอีาร ์ต าบลก าแพงแสน อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ตู ้ 2 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อ ขนาด 60 ลติร ต าบลก าแพงแสน อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อ ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั ตู ้ 2 800,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็บลอ็กพาราฟิน ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน

 จงัหวดันครปฐม ตู ้ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคมไีอระเหย ต าบลก าแพงแสน อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ตู ้ 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนพ์รอ้มระบบบนัทกึภาพ ต าบลก าแพงแสน

 อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ตวั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เลี้ยงหนูภายใตส้ภาวะปลอดเชื้อพรอ้มเครื่อง

ควบคุมอากาศ ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนสไลดอ์ตัโนมตัิ ต าบลก าแพงแสน อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งอปุกรณ์สตัวท์ดลอง ต าบลก าแพงแสน อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 3,210,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อดว้ยไอน า้ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 250 ลติร 

ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 3,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ตกตะกอนแบบความเร็วสูงชนิดควบคุมอณุหภูมิ

 ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องแยกชนิดแบคทเีรียแบบใชไ้อออน ต าบลก าแพงแสน

 อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 250 กโิลวตัต ์ต าบลก าแพงแสน

 อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดมยาสลบ ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน 

จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 1,200,000                    
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รายการระดบัที1่: ชดุโคมไฟผ่าตดั ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน 

จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอก็ซเรยพ์รอ้มชดุแปลงสญัญาณภาพเอก็ซเรยเ์ป็น

ดจิติอล ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องท าแหง้แบบแช่เยอืกแขง็ ต าบลก าแพงแสน อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ลูว่ ิง่พรอ้มแผ่นวดัแรงกดเทา้ ต าบลก าแพงแสน อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 990,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 46,877,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการคลนิีคศึกษาทางสตัวแพทย ์

ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม รายการ 1 46,877,300                   

มหาวทิยาลยัศิลปากร 114,524,700              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 21,216,000                

โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร และระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 1,484,000                 

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากรและระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 1,484,000                 

งบอดุหนุน 1,484,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,484,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บุคลากรและ

ระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ โครงการ 1 1,484,000                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 1,760,000                 

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 1,760,000                 

งบอดุหนุน 1,760,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,760,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและ โครงการ 3 1,760,000                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 11,560,000                

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 11,560,000                

งบอดุหนุน 11,560,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 11,560,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองค์

ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ โครงการ 31 11,560,000                   

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 6,412,000                 

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 6,412,000                 

งบอดุหนุน 6,412,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,412,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ โครงการ 13 6,412,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 1,938,000                 

โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 1,938,000                 

การยกระดบัและสมรรถนะของก าลงัแรงงาน 1,938,000                 

งบอดุหนุน 1,938,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,938,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการเพิม่ศกัยภาพของบุคลากรทาง

การเกษตรในบริเวณภาคกลาง เพือ่การเรียนรูอ้ยา่งย ัง่ยนืและขบัเคลือ่นเขา้สู่ โครงการ 1 1,938,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 91,370,700                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 28,971,400                
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จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 28,971,400                

งบอดุหนุน 28,971,400                

ค่าตอบแทน 32,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 32,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,356,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 141,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 211,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,004,000                    

ค่าวสัดุ 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 3,600,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 15,384,800                   

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัประสทิธภิาพการป้องกนัรงัสยูีวใีนผลติภณัฑ์

เครื่องส าอาง ต าบลพระปฐมเจดยี ์ อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 1,551,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์เตรียมสารลงบนแผ่น TLC/HPTLC ต าบล

พระปฐมเจดยี ์ อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 62,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลายอตัโนมตัิ ต าบลพระปฐมเจดยี ์ 

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 80,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเร่งปฏกิริิยาทางความรอ้นบนแผ่น TLC/HPTLC 

ต าบลพระปฐมเจดยี ์ อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 128,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบการละลายตวัของยาแบบสุ่มตวัอยา่ง

อตัโนมตัิ (Dissolution tester with auto sampler) ต าบลพระปฐมเจดยี ์

 อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม หน่วย 1 3,638,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวเิคราะหส์ารของเหลวสมรรถนะสูง (High 

Pressure Liquid Chromatography) ต าบลพระปฐมเจดยี ์ อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 999,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องไทเทรตอตัโนมตัิส  าหรบัวเิคราะหห์าค่าความเป็น

กรด-ด่าง (Potentiometric titrator) ต าบลพระปฐมเจดยี ์ อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนสารละลายพรอ้มใหค้วามรอ้น ต าบลพระปฐม

เจดยี ์ อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 25,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องระเหยแบบสุญญากาศพรอ้มอปุกรณ์ ต าบลพระ

ปฐมเจดยี ์ อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 278,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมสญัญาณเสยีงและบนัทกึเสยีงพรอ้มอปุกรณ์ 

ต าบลพระปฐมเจดยี ์ อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 247,800                      

รายการระดบัที1่: ชดุหอ้งประชมุขนาด 30 ที่น ัง่ (หอ้งประชมุ ช ัน้ 15 อาคาร

ศูนยเ์รียนรวมเฉลมิพระเกยีรติฯ) ต าบลพระปฐมเจดยี ์ อ าเภอเมอืงนครปฐม

 จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 4,643,800                    

รายการระดบัที1่: ชดุหอ้งประชมุขนาด 20 ที่น ัง่ (หอ้งประชมุ ช ัน้ 15 อาคาร

ศูนยเ์รียนรวมเฉลมิพระเกยีรติฯ) ต าบลพระปฐมเจดยี ์ อ าเภอเมอืงนครปฐม

 จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 3,490,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,895,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาอาคารเรียน คณะเภสชัศาสตร ์

มหาวทิยาลยัศิลปากร (ตึกเก่า) ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม รายการ 1 2,895,600                    

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 5,702,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร คณะเภสชัศาสตร ์

มหาวทิยาลยัศิลปากร ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั รายการ 1 5,702,600                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 15,811,400                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 15,811,400                
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งบอดุหนุน 15,811,400                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 12,866,700                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งเรียนรูแ้บบกลุม่ภายใตก้ารเรียนการสอนแบบ

ใชป้ญัหาเป็นฐาน (Problem-Based) ในการเรียนรู ้ต าบลพระปฐมเจดยี ์

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ระบบ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฟูเรียรท์รานสฟอรม์อนิฟาเรดสเปคโตรโฟโตมเิตอร์

พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหห์าปริมาณโลหะดว้ยเทคนิคอะตอมมิ

กแอบซอรพ์ช ัน่แบบเปลวไฟ ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม ชดุ 1 1,550,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนห์วักลบัแบบฟลูออเรสเซนต ์พรอ้ม

จอภาพวเิคราะหเ์ซลล ์ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั ชดุ 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส์เตอริโอชนิด 2 กระบอกตา ต าบลพระ

ปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 10 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหไ์นโตรเจน ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 385,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้นชนิดมพีดัลม ขนาด 53 ลติร ต าบลพระปฐม

เจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม  เครื่อง 1 58,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจบัก าลงัของแสง ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอ

เมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปัม๊ลมขบัสายพาน 5.5 HP 300L - 3PH ต าบลพระปฐม

เจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ตวั 1 50,800                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ระบบควบคุมชนิดระบบเปิดและระบบปิด 

ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ทดลองการควบคุมแบบเชงิเลข ต าบลพระปฐม

เจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 570,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุระบบปฏบิตัิการดา้นเครือขา่ย ต าบลพระปฐมเจดยี ์

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 109,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการแม่ขา่ยส าหรบัระบบเครือขา่ย ต าบลพระปฐม

เจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 370,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบ แรงดงึ แรงกด เอนกประสงค ์ต าบลพระ

ปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบแบบคอ้นเหวีย่งส าหรบัทดสอบแบบชารปี์ 

ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าดูดกลนืแสง ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อ ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม

 จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรม ต าบลพระปฐมเจดยี ์

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 380,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดสูญญากาศ ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ชัน้เกบ็เอกสาร ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม

 จงัหวดันครปฐม ตู ้ 20 240,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็โปสเตอร ์ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม

 จงัหวดันครปฐม ตู ้ 4 140,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม ตู ้ 12 94,800                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ภาพถา่ย ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม 

จงัหวดันครปฐม ตู ้ 4 60,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ซดี/ีดวีดี ี ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม

 จงัหวดันครปฐม ตู ้ 4 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชัน้วางหนงัสอื ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม 

จงัหวดันครปฐม ตู ้ 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เทปบนัทกึเสยีง/วดีทิศัน ์ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอ

เมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ตู ้ 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศ แบบฝงัใตเ้พดานขนาดความเร็วของ

แรงลมระดบัสูงไม่ต า่กวา่ 500 ซเีอฟเอม็ ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 4 160,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,064,700                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์เครื่องก าเนิดไฟก าลงัสูงแบบอมิพลัส ์ต าบล

พระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 1,064,700                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,880,000                    

รายการระดบัที1่: งานติดต ัง้ระบบกนัซมึ PVC SHEET MEMBRANE 

คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีตุสาหกรรม ต าบลพระปฐมเจดยี ์

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม รายการ 1 1,880,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 46,488,100                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 46,488,100                

งบอดุหนุน 46,488,100                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 20,541,900                   

รายการระดบัที1่: ระบบเสยีงหอ้งประชมุ ต าบลสนามจนัทร ์ อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 370,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบภาพและเสยีงหอ้งบรรยาย ต าบลสนามจนัทร ์ 

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 3 720,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบแสดงภาพและเกบ็ขอ้มูล  ต าบลสนามจนัทร ์ อ าเภอ

เมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 246,100                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการพื้นฐานเทคนิคสือ่ผสม ต าบลสนามจนัทร ์

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 346,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉีดน า้ ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอเมอืงนครปฐม 

จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 33,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เอนกประสงค ์ ครุภณัฑก์ารศึกษาอืน่ ต าบลสนาม

จนัทร ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ตวั 8 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์3 มติิ ส าหรบัศิลปะภาพพมิพ ์ ต าบลสนาม

จนัทร ์ อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 170,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI LUMENS ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จ.นครปฐม เครื่อง 2 85,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาด 100 น้ิว ต าบลสนาม

จนัทร ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม จอ 2 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรีดไฟฟ้ามอเตอร ์3 แรง ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอ

เมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 130,000                      

รายการระดบัที1่: โรลลิง่แมชชนี (Rolling machine Durston) 130 mm. 

ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 225,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึลวดติดมอเตอร ์ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 42,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมอตุสาหกรรมตัง้พื้น 18 น้ิว ต าบลสนามจนัทร ์

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ตวั 10 24,000                        
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รายการระดบัที1่: หุ่นผา้เต็มตวัมฐีานสแตนเลส มศีีรษะ มแีขน ต าบลสนาม

จนัทร ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ตวั 30 180,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบภาพส าหรบัใชใ้นการเรียนการสอนประจ าหอ้ง

บรรยาย ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: จกัรอตุสาหกรรม ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอเมอืงนครปฐม

 จงัหวดันครปฐม คนั 22 270,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแท็บเลต็วาดภาพดจิติอล ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอ

เมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 10 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเพรสและฮสีเตอร ์ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 720,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ นอตุสาหกรรม 1 HP  ต าบลสนามจนัทร ์

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 31,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องไสไม ้ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอเมอืงนครปฐม 

จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเลือ่ยฉลไุม ้ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอเมอืงนครปฐม

 จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 196,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องไสชดิไม ้ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอเมอืงนครปฐม 

จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 99,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการภาพพมิพโ์ลหะร่องลกึ ต าบลสนามจนัทร ์

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 97,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยบลอ็คลมดูดอตัโนมตัิ ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอ

เมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 52,500                        

รายการระดบัที1่: ระบบโสตทศันูปกรณ์พรอ้มติดต ัง้ หอ้งประชมุเทพย

สุวรรณ อาคาร 36 ปี ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั ระบบ 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส ารวจประมวลผลรวม ระบบแสงเลเซอร ์พรอ้ม

โปรแกรมประมวลผล ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั ชดุ 1 288,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืส ารวจหย ัง่น า้หาความลกึระบบดจิติอล ชนิด

สองความถีพ่รอ้มโปรแกรมประมวลผล ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอเมอืง ชดุ 1 315,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัสญัญาณบอกต าแหน่งจากดาวเทยีม GNSS 

ระบบ RTK พรอ้มโปรแกรมประมวลผล ต าบลสนามจนัทร ์ อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดั นครปฐม ชดุ 1 1,391,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องฉายโปรเจคเตอร ์Resolution 1280x800 

(WXGA) พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอเมอืงนครปฐม ชดุ 17 487,300                      

รายการระดบัที1่: ชดุโสตทศันูปกรณ์ประจ าหอ้งเรียน ต าบลสนามจนัทร ์ 

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 9 471,300                      

รายการระดบัที1่: ระบบฝึกปฏบิตัิการผลติสือ่กราฟิกดจิทิลัเพือ่การเรียนการ

สอน  ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ระบบ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบหอ้งปฏบิตัิการมลัติมเีดยีเพือ่การเรียนการสอน 

ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ระบบ 1 680,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบหอ้งเรียนอฉัริยะ (Smart Classroom) เพือ่การ

เรียนการสอน ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ระบบ 1 448,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบเสยีง PA ส าหรบังาน Display จดันิทรรศการนอก

หอ้งเรียน ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ระบบ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบงานวดีโิอส าหรบัหอ้งสตูดโิอ เพือ่การเรียนการสอน 

 ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ระบบ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1  

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  ต าบลสนามจนัทร ์ อ าเภอเมอืงนครปฐม เครื่อง 13 286,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบประชาสมัพนัธป์ระเภทดจิติอล (Digital Signage) 

ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ระบบ 1 535,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้เสยี ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอเมอืงนครปฐม 

จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 292,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเติมอากาศผวิน า้แบบรอบชา้  ต าบลสนามจนัทร ์

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 614,200                      

รายการระดบัที1่: มอเตอรไ์ฟฟ้าส าหรบัเครื่องปัม๊น า้  ต าบลสนามจนัทร ์

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 145,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการระบบบริหารจดัการหอ้งพกั

 Type A. อาคารอเนกประสงค ์ ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอเมอืงนครปฐม ชดุ 33 5,900,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 25,946,200                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงภูมทิศันเ์รือนพระกรรมสกัขแีละเรือนพระสุรภี

 ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม รายการ 1 3,140,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นที่ภาควชิาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ช ัน้ 4,6

   อาคารศิลป์ พรีะศรี 3 ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั รายการ 1 665,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบสุขาภบิาล อาคารศิลป์ พรีะศรี 2 คณะ

จติรกรรมฯ มหาวทิยาลยัศิลปากร ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืง รายการ 1 2,340,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบสุขาภบิาล ของหอพกัทบัแกว้ 3 ต าบลพระ

ปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม รายการ 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบสุขาภบิาล ของหอพกัเพชรรตัน 5 ต าบล

พระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม รายการ 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารปฏบิตัิงานคณะจติรกรรมประติมากรรม

และภาพพมิพ ์ ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม รายการ 1 10,800,000                   

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 99,800                     

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 99,800                     

งบอดุหนุน 99,800                     

ครุภณัฑก์ารศึกษา 99,800                        

รายการระดบัที1่: แท่นพมิพภ์าพพมิพไ์มวู้ด๊คดัเพลส เบอร ์w 12 ขนาด 35 

x 65 ซม. พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั แท่น 1 60,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรไ์อแมค (iMac) รุ่น 21.5 พรอ้ม

อปุกรณ์ ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 39,100                        

กระทรวงสำธำรณสขุ 368,511,300               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 282,967,900              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 282,487,900              

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 6,685,000                 

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 6,685,000                 

งบลงทนุ 6,685,000                 

ครุภณัฑ์ 6,685,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 6,685,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกระทุ่มลม้ ต าบลกระทุ่มลม้ อ าเภอสาม เครื่อง 2 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกระทุ่มลม้ ต าบลกระทุ่มลม้ อ าเภอสาม เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางภาษ ีต าบลบางภาษ ีอ าเภอ

บางเลน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางภาษ ีต าบลบางภาษ ีอ าเภอบางเลน 

จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 375,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบางภาษ ีต าบลบางภาษ ีอ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบางภาษ ีต าบลบางภาษ ีอ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบางภาษ ีต าบลบางภาษ ีอ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บางภาษ ีต าบลบางภาษ ีอ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบาง

ภาษ ีต าบลบางภาษ ีอ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางภาษ ีต าบลบางภาษ ีอ าเภอบางเลน เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางปลา ต าบลบางปลา อ าเภอบางเลน เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบางภาษ ีต าบลบางภาษ ีอ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางภาษ ีต าบลบางภาษ ีอ าเภอบางเลน เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางภาษ ีต าบลบางภาษ ีอ าเภอบางเลน เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบางภาษ ีต าบลบางภาษ ีอ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

นครปฐม ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลนครปฐม 

ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลนครปฐม ต าบลพระ

ปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลนครปฐม ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลนครปฐม ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลนครปฐม 

ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครือง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลนครปฐม ต าบล

พระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลโพรงมะเดื่อ ต าบลโพรงมะเดื่อ อ าเภอเมอืงนครปฐม เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพรงมะเดื่อ ต าบลโพรงมะเดื่อ อ าเภอ

เมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นสาลวนั ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นสาลวนั ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 375,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นสาลวนั ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นสาลวนั ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นสาลวนั ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นสาลวนั ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

สาลวนั ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นสาลวนั ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ เครื่อง 3 390,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นสาลวนั ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นสาลวนั ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นสาลวนั ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นสาลวนั ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลนราภริมย ์ต าบลนราภริมย ์อ าเภอบางเลน จงัหวดั เครื่อง 2 172,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

นราภริมย ์ต าบลนราภริมย ์อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนรา

ภริมย ์ต าบลนราภริมย ์อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลนราภริมย ์ต าบลนราภริมย ์อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนราภริมย ์ต าบลนราภริมย ์อ าเภอบางเลน เครื่อง 1 70,000                        

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 222,648,900              

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 222,648,900              

งบลงทนุ 222,648,900              

ครุภณัฑ์ 22,920,000                   

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 100 ปอนด ์โรงพยาบาล

พทุธมณฑล ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 50 ปอนด ์โรงพยาบาล

ดอนตูม ต าบลสามงา่ม อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 100 ปอนด ์โรงพยาบาลบาง

เลน ต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 250,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 15,270,000                   

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส์ าหรบัผ่าตดัจอประสาทตา โรงพยาบาล

นครปฐม ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม กลอ้ง 1 5,150,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจผ่าตดัทางท่อปสัสาวะและกระเพาะปสัสาวะ

 โรงพยาบาลนครปฐม ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั ชดุ 1 2,580,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจหวัใจดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่งชนิดความ

คมชดัสูงไม่นอ้ยกวา่ 2 หวัตรวจ โรงพยาบาลนครปฐม ต าบลพระปฐมเจดยี ์

 อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องใหก้ารรกัษาดว้ยแสงเลเซอรแ์บบคลืน่ผสมพรอ้ม

หวัมลัติไดโอต โรงพยาบาลนครปฐม ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยกระบวนการปัม๊และฟ้ืนคืนชพีผูป่้วย 

โรงพยาบาลนครปฐม ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลนครชยัศรี ต าบลนครชยัศรี อ าเภอนครชยัศรี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลพทุธมณฑล ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็ก โรงพยาบาลก าแพงแสน ต าบลก าแพงแสน 

อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ตู ้ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุใหอ้ากาศผสมอกซเิจนดว้ยอตัราการไหลสูง 

โรงพยาบาลก าแพงแสน ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั ชดุ 1 250,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 6,950,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลก าแพงแสน ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั เครื่อง 1 3,550,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลหว้ยพลู ต าบลหว้ยพลู อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน ต าบลบางแกว้ฟ้า อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดั เครื่อง 1 1,700,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 199,728,900                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 47,966,100                   

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นเวฬวุนาราม ต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม หลงั 1 1,210,100                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลศรีษะทอง ต าบลศรีษะทอง อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม หลงั 1 1,210,100                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลโพรงมะเดื่อ ต าบลโพรงมะเดื่อ อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั หลงั 1 1,210,100                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร สถานีอนามยัเฉลมิพระ

เกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนีิ ต าบลหว้ยม่วง อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั หลงั 1 1,210,100                    

รายการระดบัที1่: แฟลตพกัแพทย ์20 ยูนิต 6 ชัน้ เป็นอาคาร คสล. 6 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 2,702 ตารางเมตร โรงพยาบาลสามพราน ต าบลไร่ขงิ 

อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม หลงั 1 43,125,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 151,562,800                 

รายการระดบัที1่: อาคารสนบัสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. 8 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 8,985 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครปฐม ต าบลพระปฐมเจดยี ์

 อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม หลงั 1 62,703,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยห์วัใจมะเร็งบ าบดัรกัษาและรงัสวีนิิจฉยั 10 ชัน้ 

เป็นอาคาร คสล. 10 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 19,075 ตารางเมตร 

โรงพยาบาลนครปฐม ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั หลงั 1 85,876,100                   
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รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นสระสีม่มุ 

ต าบลสระสีม่มุ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม หลงั 1 2,983,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลวดัส าโรง ต าบลวดัส าโรง อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม รายการ 1 200,000                      

โครงการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม (GREEN&CLEAN Hospital) 53,154,000                

พฒันาและแกไ้ขปญัหาระบบบ าบดัน า้เสยีในหน่วยงานสงักดักระทรวงสาธารณสุข 53,154,000                

งบลงทนุ 53,154,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 53,154,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 53,154,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัเจา้หนา้ที่ 2 ชัน้ พรอ้มระบบบ าบดัขนาด 300 

ลูกบาศกเ์มตร/วนั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 780 ตาราง

เมตร โรงพยาบาลก าแพงแสน ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั หลงั 1 17,154,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัเจา้หนา้ที่ 2 ชัน้ พรอ้มระบบบ าบดัขนาด 150 

ลูกบาศกเ์มตร/วนั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 240.72 

ตารางเมตร โรงพยาบาลนครชยัศรี ต าบลนครชยัศรี อ าเภอนครชยัศรี หลงั 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัเจา้หนา้ที่ 2 ชัน้ พรอ้มระบบบ าบดัขนาด 150 

ลูกบาศกเ์มตร/วนั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 240.72 

ตารางเมตร โรงพยาบาลดอนตูม ต าบลสามงา่ม อ าเภอดอนตูม จงัหวดั หลงั 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัเจา้หนา้ที่ 2 ชัน้ พรอ้มระบบบ าบดัขนาด 150 

ลูกบาศกเ์มตร/วนั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 240.72 

ตารางเมตร โรงพยาบาลพทุธมณฑล ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล หลงั 1 12,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 480,000                   

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 480,000                   

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 480,000                   

งบลงทนุ 480,000                   

ครุภณัฑ์ 480,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2  ส านกังาน

สาธารณสุขจงัหวดันครปฐม ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 130,000                      

กรมการแพทย์ 85,543,400                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 64,038,600                

โครงการองคค์วามรูด้า้นสุขภาพไดร้บัการพฒันาอยา่งเหมาะสม 64,038,600                

พฒันาเครือขา่ยและแกไ้ขปญัหาสุขภาพของประชาชน 64,038,600                

งบลงทนุ 64,038,600                

ครุภณัฑ์ 64,038,600                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 64,038,600                   

รายการระดบัที1่: ชดุควบคุมแรงดนัพรอ้มชดุกรองและชดุรดัหา้มเลอืด 

ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ชดุ 2 330,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้และตดัดว้ยไฟฟ้าขนาดใหญ่   ต าบลไร่ขงิ อ าเภอ

สามพราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 950,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัสายตาและความโคง้กระจกตาแบบอตัโนมตัิ 

ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ตรวจหู คอ จมูก พรอ้มชดุถา่ยทอดสญัญาณภาพ

และเกา้อี้ผูป่้วยแบบไฟฟ้า ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: โคมไฟส่องตรวจชนิดสวมศีรษะแบบ LED ต าบลไร่ขงิ 

อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม รายการ 2 434,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเฝ้าระวงัและติดตามสญัญาณชพีชนิดขา้งเตียงแบบ

ซบัซอ้น ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 840,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเฝ้าติดตามการท างานของสญัญาณชพีแบบ

อตัโนมตัิพรอ้มวดัปริมาณกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดใ์นลมหายใจออก ต าบล

ไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจและติดตามคลืน่หวัใจและสญัญาณชพี ต าบล

ไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 4 720,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวดีทีศันแ์บบดจิติอล 

ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและหลอดเลอืด

อตัโนมตัิและวดัความอิม่ตวัของออกซเิจนในเลอืด ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสาม เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนต์รวจตาชนิดล าแสงแคบและชดุวดัความ

ดนัลูกตาพรอ้มโตะ๊ไฟฟ้า ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ตวั 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจวดัสายตา ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดั ชดุ 1 540,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัลูกตาแบบมอืถอื ต าบลไร่ขงิ อ าเภอ

สามพราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหก์ารตอบสนองของลูกตา และวดัความดนั

ลูกตา ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 1,780,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งผ่าตดัพรอ้มผูช่้วยดา้นขา้งและชดุถา่ยทอดสญัญาณ

 OCT ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ตวั 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพลูกตาส่วนหนา้และจอประสาทตาพรอ้ม

อปุกรณ์ส าหรบัต่อเขา้กบัคอมพวิเตอร ์ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดั ตวั 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความยาวลูกตาวดัเลนสแ์กว้ตาเทยีม ต าบลไร่ขงิ

 อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัประสทิธภิาพการท างานของจอประสาทตา 

ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องรกัษาจอประสาทตาดว้ยล าแสงเลเซอรส์เีหลอืง 

ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องรกัษาจอประสาทตาดว้ยล าแสงเลเซอรช์นิดสอง

ระบบ ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุสวา่นไฟฟ้าเจาะกระดูกขนาดเลก็ ต าบลไร่ขงิ อ าเภอ

สามพราน จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 1,434,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจ ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดั เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดมยาสลบชนิดสามกา๊ซ พรอ้มเครื่องช่วยหายใจ

และวเิคราะหก์า๊ซ ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 3,100,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งตรวจตาล าแสงแคบ พรอ้มกลอ้งดจิติอลบนัทกึภาพ

 ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ตวั 2 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวเิคราะหภ์าพตดัขวางของกระจกตา และช่อง

ดา้นหนา้ของลูกตา ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนต์รวจตา Slit Lamp พรอ้มกลอ่งเหลก็ใส่

เครื่อง ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ตวั 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัลูกตาชนิดไม่สมัผสัลูกตา พรอ้มกลอ่ง

เหลก็ใส่เครื่อง ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 500,000                      
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แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 21,504,800                

องคค์วามรูด้า้นสุขภาพไดร้บัการพฒันาและถา่ยทอด 21,504,800                

พฒันาและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 21,504,800                

งบลงทนุ 21,504,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,504,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,504,800                   

รายการระดบัที1่: อาคารหอพกับุคลากรทางการแพทย ์7 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 7,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ ์(วดัไร่ขงิ) ต าบล

ไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม หลงั 1 21,504,800                   

กระทรวงอตุสำหกรรม 340,000                   

ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 340,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 340,000                   

ส่งเสริมและพฒันาอตุสาหกรรมอยา่งย ัง่ยนื 340,000                   

สนบัสนุนการด าเนินงานในส่วนภูมภิาค 340,000                   

งบลงทนุ 340,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 340,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 340,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารจดัเกบ็พสัดุและครุภณัฑแ์ละจดุลา้ง

ภาชนะ ต าบลถนนขาด อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม หลงั 1 340,000                      

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 4,453,398,100            

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 4,147,532,300            

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 79,154,000                

โครงการส่งเสริมความม ัน่คงของสถาบนัพระพทุธศาสนาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 79,154,000                

ส่งเสริมความม ัน่คงของสถาบนัพระพทุธศาสนาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 79,154,000                

งบอดุหนุน 79,154,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 79,154,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการส่งเสริมความม ัน่คงของสถาบนั

พระพทุธศาสนาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 72,154,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมสงัคมสนัติสุขอยู่เยน็เป็นสุข

ในพื้นที่ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 7,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 1,202,193,300            

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 1,202,193,300            

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายสมทบการจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 519,291,100              

งบอดุหนุน 519,291,100              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 519,291,100                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการจดัการศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนก

สามญัศึกษา 0 519,291,100                 

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 682,902,200              

งบอดุหนุน 682,902,200              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 682,902,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน โรงเรียนพระ

ปริยตัิธรรมแผนกสามญัศึกษา รูป 0 682,902,200                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน รูป 0 39,434,700                   
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รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน รูป 0 17,461,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 40383 68,651,100                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 40383 36,413,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 40383 520,941,700                 

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 1,622,686,100            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ส่งเสริมและพฒันา ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 1,622,686,100            

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐัส่งเสริม สนบัสนุนงานดา้นศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 1,622,686,100            

งบบคุลากร 384,912,100              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 380,043,700                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 978 338,572,900                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 81 10,392,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. 8 141,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 186 13,483,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืน ส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในพื้นที่ 3

 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 21 504,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษ พ.ต.ก. อตัรา 5 234,000                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 69 16,716,300                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 4,868,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 18 4,868,400                    

งบด าเนินงาน 12,201,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,201,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 236 10,617,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 126,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 18 162,000                      

งบอดุหนุน 1,225,572,400            

ค่าตอบแทน 1,225,572,400               

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนอปุถมัภนิ์ตยภตัพระสงัฆาธกิารพระสมณศกัดิ์

และพระเปรียญ 44467 1,225,572,400               

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,243,498,900            

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 237,023,900              

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 107,901,600              

งบด าเนินงาน 93,783,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 82,573,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา บาท 0 3,661,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 9,012,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 441,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 824,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 16,808,400                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตพ์รอ้มคนขบั คนั 68 27,132,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตส่์วนกลาง (ไม่รวมคนขบั) คนั 3 891,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตส่์วนกลาง (ไม่รวมคนขบั)  3 คนั 3 891,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตต์รวจการณ์(พรอ้มคนขบั) 8 คนั 0 3,192,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีชล) ขนาด 1 ตนั แบบมช่ีองวา่ง

ดา้นหลงัคน ขบัพรอ้มคนขบั คนั 15 3,879,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตส่์วนกลาง คนั 3 891,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,636,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 7,794,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 169,700                      

ค่าสาธารณูปโภค 11,210,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 4,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 1,110,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 5,700,000                    

งบอดุหนุน 8,132,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,132,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอนสามสบิ ต าบลหนิมูล อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าศรีถาวรคลองโยง ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหทยันเรศวร ์ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสาลวนั ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม วดั 1 100,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการจดัพธิมีอบประกาศส านกันายกรฐัมนตรี

เรื่องพระราชทานวสุิงคามสมีา 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าดูแลรกัษาวดันวมนิทรร์าชูทศิเฉลมิพระ

เกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ณ นครบอสตนั สหรฐัอเมริกา 0 6,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 5,986,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาทรพัยากรบุคคลของส านกังาน

พระพทุธศาสนาแห่งชาติ 0 5,986,600                    

ส่งเสริมอปุถมัภแ์ละพฒันาคณะสงฆ์ 104,615,300              

งบด าเนินงาน 10,869,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,940,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา บาท 0 215,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตส่์วนกลาง คนั 4 1,596,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตพ์รอ้มคนขบั คนั 1 399,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตส่์วนกลาง คนั 1 297,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 114,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 73,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 2,305,900                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 50,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 3,928,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 70,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,008,800                    

งบลงทนุ 16,500,000                

ครุภณัฑ์ 16,500,000                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 16,500,000                   

รายการระดบัที1่: พดัยศสมณศกัดิ์และพระเปรียญ ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เลม่/ยอด 3460 16,500,000                   

งบอดุหนุน 77,245,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 77,245,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส่งเสริมการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ 0 24,046,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนถวายเพือ่การปฏบิตัิศาสนกจิของสมเด็จ 1 23,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการจดัสมัมนาและฝึกอบรมพระสงัฆาธกิาร 0 5,343,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการตรวจการคณะสงฆแ์ละตรวจตราพระสงฆ์

ที่มอีาจารไม่สมควรแก่สมณวสิยัและส่งเสริมการปฏบิตัิงานของพระวนิยาธิ 0 12,961,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการจดัพธิปีระทานสญัญาบตัร พดัยศ ผา้ไตร 

และพธิกีารทรงต ัง้เปรียญธรรม 3 ประโยค 0 1,494,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนพระจริยานิเทศก์ 150 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการเจริญพระพทุธมนตเ์ฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถในพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหา ครัง้ 0 7,900,000                    

การจดัการศาสนสมบตัิ 2,732,100                 

งบด าเนินงาน 1,482,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 303,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา บาท 0 110,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 35,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 7,600                         

ค่าสาธารณูปโภค 1,179,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 749,100                      

งบรายจ่ายอื่น 1,250,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการส ารวจรงัวดัเพือ่ออกเอกสารสทิธทิี่ดนิและ

ช่วยเหลอืวดัในกรณีขอ้พพิาทเกี่ยวกบัที่ดนิทางพระพทุธศาสนา งาน 0 1,250,000                    

พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนงานดา้นพระพทุธศาสนา 21,774,900                

งบด าเนินงาน 21,774,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,396,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายจา้งบ ารุงรกัษาซอ่มแซมระบบพฒันาเทคโนโลยี 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,396,500                    

ค่าสาธารณูปโภค 14,378,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 14,378,400                   
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พระพทุธศาสนาไดร้บัการส่งเสริมและเผยแผห่ลกัธรรม 345,999,500              

พฒันาพทุธมณฑลใหเ้ป็นศูนยก์ารเรียนรูแ้ละด าเนินกจิกรรมทางพระพทุธศาสนา 62,353,600                

งบด าเนินงาน 31,496,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 29,091,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 216,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา บาท 0 212,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 911,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 15,948,000                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 216,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประกนัภยั 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงดูแลรกัษาพทุธมณฑล 51 5,940,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตส่์วนกลาง (ไม่รวมคนขบั) คนั 2 594,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,850,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 95,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโรงงาน 0 164,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 2,405,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 325,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 75,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,805,000                    

งบลงทนุ 22,777,200                

ครุภณัฑ์ 40,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ มอเตอรไ์ฟฟ้า สูบน า้ได ้1,500

 ลติรต่อนาท ีส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 40,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,737,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 22,737,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารชดุพกัอาศยั (อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง 12 

ครอบครวั) (แบบเลขที่ 3852/2536+7386/2536) ส านกังานพระพทุธศาสนา

แห่งชาติ ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม หลงั 4 22,737,200                   

งบรายจ่ายอื่น 8,079,700                 

รายการระดบัที1่: โครงการสนบัสนุนการพฒันาพทุธมณฑลเป็นศูนยก์าร

เรียนรูแ้ละด าเนินกจิกรรมทางพระพทุธศาสนา งาน 0 8,079,700                    

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 283,645,900              

งบด าเนินงาน 2,052,300                 
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,402,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา บาท 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 28,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตส่์วนกลาง คนั 2 594,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 285,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 95,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 50,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 649,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 124,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 62,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 462,600                      

งบลงทนุ 78,100                     

ครุภณัฑ์ 78,100                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 78,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

 ANSI Lumens  ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ  ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอืดงึ ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 120 น้ิว 

ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว ส านกังานพระพทุธศาสนา

แห่งชาติ  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานพระพทุธศาสนา

แห่งชาติ  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 26,500                        

งบอดุหนุน 234,103,800              

ค่าใชส้อย 33,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าที่ดนิวดัไทยในต่างประเทศ 0 33,100                        

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 234,070,700                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการด าเนินงานส านกัปฏบิตัิธรรม 100 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการเผยแผ่พระพทุธศาสนาพระธรรมฑูตใน 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนทุนการศึกษาพระปริยตัิธรรมของพระสงฆ์ 0 886,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการฝึกอบรมพระธรรมฑูตไปต่างประเทศ 0 2,451,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการจดังานวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา 0 75,632,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการบรรพชาอปุสมบทพระภกิษุ-สามเณรเน่ือง

ในวโรกาสส าคญั 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการเสริมสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่ง

ผูน้ าศาสนา 0 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนมูลนิธมิหาวทิยาลยัพระพทุธศาสนาแห่งโลก 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการด าเนินงานหน่วยเผยแผ่พระพทุธศาสนา 0 26,460,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการส่งเสริมพฒันาบุคลากรการเผยแผ่ 0 7,492,000                    
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส่งเสริมการจดักจิกรรมเผยแผ่

พระพทุธศาสนาของศูนยก์ารเผยแผ่พระพทุธศาสนาประจ าจงัหวดั 0 7,750,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการหน่ึงใจใหธ้รรมะ คน 0 19,999,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการด าเนินงานพระธรรมทูตและบุคลากรการ

เผยแผ่พระพทุธศาสนาในประเทศ 0 48,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการสรา้งความปรองดองสมานฉนัทโ์ดย

ใชห้ลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา(หมููบ่า้นรกัษาศีล 5) 0 20,400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 47,411,700                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการผลติสือ่ธรรมะ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 2,108,300                    

รายการระดบัที1่: โครงการปฏบิตัิธรรมและครอบครวัอบอุ่นดว้ยพระธรรม

เฉลมิพระเกยีรติ 0 28,003,400                   

รายการระดบัที1่: โครงการประชมุสมัมนาการเผยแผ่พระพทุธศาสนา 0 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการน าเจา้คณะปกครองสงฆแ์ละพระภกิษุ สามเณร 

ศึกษาดูงาน สกัการะสงัเวชนียสถาน 4 ต าบล ณ สาธารณรฐัอนิเดยีและ

สหพนัธส์าธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาล 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการน าเจา้คณะปกครองสงฆแ์ละพระภกิษุสามเณร 

และบุคลากรผูส้นบัสนุนงานพระพทุธศาสนาเดนิทางไปศึกษาดูงานและ

สกัการะศาสนสถาน ณ ศรีลงักา 0 5,000,000                    

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 660,475,500              

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 87,611,700                

งบด าเนินงาน 1,556,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 356,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา บาท 0 96,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 10,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 70,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 950,000                      

งบอดุหนุน 73,220,000                

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดัเสนหา ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม แห่ง 1 200,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 73,020,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนทุนเฉลมิราชกมุารี 0 14,780,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส่งเสริมแหลง่เรียนรูแ้ละหอ้งสมดุในโรงเรียน 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการจดัการการศึกษาส าหรบัเด็กและ

เยาวชนในถิน่ทุรกนัดาร เพือ่สนองงานตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 0 36,240,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการฝึกวชิาชพีช่างฝีมอื ช่างสบิหมู่ 

ส าหรบันกัเรียนโรงเรียนพระปริยตัิธรรม 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการบริหารกลุม่โรงเรียน 0 4,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 12,835,200                

รายการระดบัที1่: โครงการจดักจิกรรมพฒันาบุคลากรโรงเรียนพระปริยตัิ

ธรรม แผนกสามญัศึกษา 0 5,695,200                    
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รายการระดบัที1่: โครงการผลติสือ่เทคโนโลยทีางการศึกษาเพือ่ประกอบการ

เรียนการสอนโรงเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกสามญัศึกษา 0 3,140,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการนิเทศ ติดตาม ก ากบัคุณภาพเพือ่การประกนั

คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกสามญัศึกษา 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทุนเฉลมิราชกมุารี 0 2,000,000                    

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกธรรม-บาลี 572,863,800              

งบด าเนินงาน 753,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 176,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา บาท 0 96,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 80,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 577,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 437,000                      

งบอดุหนุน 560,500,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 560,500,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม-บาลี 0 535,500,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายการจดัการศึกษาธรรมศึกษา 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการพฒันาทกัษะสู่ความเป็นเลศิดา้นภาษาบาลี 0 5,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 11,610,300                

รายการระดบัที1่: โครงการจดัประชมุผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษา

พระปริยตัิธรรมแผนกธรรม-บาลี 0 1,354,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยตัิธรรม

แผนกธรรม-บาลี 0 7,256,300                    

รายการระดบัที1่: โครงการผลติสือ่ประกอบการเรียนการสอนศึกษาพระ

ปริยตัิธรรมแผนกธรรม-บาลี 0 3,000,000                    

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 305,732,100              

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 209,800,500              

การบงัคบัใชก้ฎหมาย อ านวยความยตุธิรรม และบริการประชาชน 209,800,500              

การผลติและฝึกอบรมต ารวจ 179,127,500              

งบลงทนุ 179,127,500              

ครุภณัฑ์ 44,019,300                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,521,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี บก.ฝรก. ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 4 103,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 20,000 บทียูี บก.ฝรก. ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 5 153,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก บก.ฝรก. ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร บก.ฝรก. ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 3 42,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร บก.

ฝรก. ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง บก.ฝรก. ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม ตู ้ 3 21,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ บก.ฝรก. ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตู ้ 6 25,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แฟ้มเอกสาร 40 ช่อง บก.ฝรก. ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตู ้ 2 11,300                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็บานเลือ่นกระจกสูง ขนาด 91.5x45.7x183 ซม. 

บก.ฝรก. ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: กระดานฟลปิชารท์แม่เหลก็ ขนาด 70x100 ซม. บก.ฝรก.

 ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม อนั 12 120,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้เลคเชอร ์บก.ฝรก. ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล

 จงัหวดันครปฐม ตวั 500 350,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานขา้ราชการ ระดบั 3 พรอ้มเกา้อี้ บก.ฝรก. 

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 8 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเคลอืบบตัร (A3) บก.ฝรก. ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: แท่นตดักระดาษ บก.ฝรก. ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 3,300                         

รายการระดบัที1่: โครงการส่งเสริมการปรบัเปลีย่นเครื่องปรบัอากาศทดแทน

เพือ่การลดใชพ้ลงังานของคณะต ารวจศาสตร ์โรงเรียนนายรอ้ยต ารวจ 

ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โครงการ 1 600,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: รถบสั 24 ที่น ัง่ รร.นรต. ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน

 จงัหวดันครปฐม คนั 1 3,500,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 6,200,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบการเรียนการสอนผ่านสือ่

อเิลก็ทรอนิกส ์รร.นรต. ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โครงการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบหอ้งสมดุอเิลก็ทรอนิกสก์า้วสู่ RPCA

 Smart Academy รร.นรต. ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดั ระบบ 1 3,200,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 965,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก บก.ฝรก. 

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 16 240,000                      

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

ฝรก. ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ บก.ฝรก. ต าบลศาลายา อ าเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 4 52,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน บก.ฝรก. ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 6 72,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัแต่งพุ่มไม ้ ขนาด 22 น้ิว บก.ฝรก. ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 10,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ บก.ฝรก. ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 16 152,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัแต่งพุ่มไม ้ ขนาด 29.5 น้ิว บก.ฝรก.   ต าบล

ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 17,600                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 13 คิวบกิฟตุ บก.ฝรก. ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: เตาอบไมโครเวฟ บก.ฝรก. ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบนัง่ขบั รร.นรต. ต าบลสามพราน 

อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 364,000                      
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ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 497,800                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 60 น้ิว บก.ฝรก. ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 4 148,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว บก.ฝรก. ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 

น้ิว บก.ฝรก. ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งบนัทกึภาพ วดีโีอขนาดเลก็ บก.ฝรก. ต าบลศาลายา

 อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตวั 20 300,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตเ์บนซนิ สูบน า้ได ้

1,100 ลติรต่อนาท ี ขนาด  5 แรงมา้ บก.ฝรก. ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ มอเตอรไ์ฟฟ้า สูบน า้ได ้450 

ลติรต่อนาท ีบก.ฝรก. ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 11,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 166,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเปลง่เสยีง (โทรโขง่) บก.ฝรก. ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม อนั 10 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึเสยีง ขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 4 Gb บก.

ฝรก. ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 4,200                         

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงแบบเคลือ่นที่ พรอ้มไมโครโฟนแบบไร ้

สาย บก.ฝรก. ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 4 58,000                        

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนไรส้ายแบบเหน็บเดี่ยว บก.ฝรก. ต าบลศาลายา

 อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ชดุ 4 64,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 31,141,800                   

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องเป้าทดสอบทางปืน รร.นรต. ต าบลสามพราน 

อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ตวั 50 750,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็เหลก็ 2 ลอ้ 80 กก. (แบบฐานโคง้) บก.ฝรก. 

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม คนั 1 1,500                         

รายการระดบัที1่: บนัไดพบัได ้รบัน า้หนกัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 100 กก. บก.ฝรก.

 ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม อนั 1 7,400                         

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงโรงนอน (หอพกั) ของนกัเรียนนายรอ้ย

ต ารวจ ช ัน้ปีที่ 1 - 4 รร.นรต. ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดั โครงการ 1 13,944,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาอปุกรณ์เครื่องช่วยฝึกส าหรบัใชใ้นการเรียน

การสอนวชิาการฝึกยทุธวธิตี  ารวจ รร.นรต. ต าบลสามพราน อ าเภอสาม โครงการ 1 11,438,900                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาหอ้งปฏบิตัิการการตรวจวตัถพุยานทาง

ชวีวทิยา(Biological Trace Evidence Laboratory) รร.นรต. ต าบลสาม

พราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โครงการ 1 5,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 135,108,200                 

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งพกั แฟลตสญัญาบตัร รร.นรต. ต าบลสาม

พราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม หอ้ง 50 5,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 130,108,200                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศูนยฝึ์กทางวชิาชพีต ารวจและการบงัคบัใช ้

กฎหมาย รร.นรต. ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม หลงั 1 100,108,200                 
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารวทิยาศาสตรก์ารกฬีาโรงเรียนนายรอ้ย

ต ารวจ รร.นรต. ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม หลงั 1 30,000,000                   

การบงัคบัใชก้ฎหมายและบริการประชาชน 30,673,000                

งบลงทนุ 30,673,000                

ครุภณัฑ์ 15,373,000                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,941,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ภ.7  ต าบลพระปฐมเจดยี ์

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 10 286,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ภ.7 ต าบลพระปฐมเจดยี ์

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 25 1,175,000                    

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

 แผ่นต่อนาท ีภ.7 ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั เครื่อง 4 480,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 9,643,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ภ.7 ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืง คนั 9 8,568,000                    

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

สูบไม่ต า่กวา่ 3,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 80 กโิลวตัต ์

ภ.7 ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม คนั 1 1,075,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 3,789,000                    

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ภ.7 ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม จอ 50 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้ง Video Conference พรอ้มอปุกรณ์ ภ.7 ต าบล

พระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ชดุ 1 489,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ภ.7  ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั เครื่อง 40 1,700,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,300,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 15,300,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์3 ชัน้ ภ.7  ต าบลพระปฐมเจดยี ์

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม หลงั 1 15,300,000                   

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 5,646,500                 

โครงการการวจิยัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 4,114,300                 

การวจิยัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 4,114,300                 

งบรายจ่ายอื่น 4,114,300                 

รายการระดบัที1่: การจดัการความรูง้านสบืสวนที่เป็น Best Practice ของ

สุดยอดนกัสบืยคุ 4.0 โครงการ 0 369,500                      

รายการระดบัที1่: การศึกษาเปรียบเทยีบการปรากฏลายน้ิวมอืแฝงบนดา้น

เหนียวของเทปกาวโดยใชเ้จนเชีย่นไวโอเลตชนิดต่างๆ โครงการ 0 866,000                      

รายการระดบัที1่: การพฒันาบทบาทของเจา้หนา้ที่ต ารวจชมุชนในการ

ส่งเสริมการรูเ้ท่าทนัสือ่ของประชาชน โครงการ 0 654,000                      

รายการระดบัที1่: มาตรการป้องกนัการกระท าผดิซ า้ของบุคคลพน้โทษในคดี

ขม่ขนืกระท าช าเราในยคุ 4.0 โครงการ 0 770,800                      

รายการระดบัที1่: ระบบการสรา้งความยตุิธรรมในการแต่งต ัง้ขา้ราชการ

ต ารวจระดบัสถานีต ารวจ โครงการ 0 475,000                      
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รายการระดบัที1่: การมส่ีวนร่วมของต ารวจในการส่งเสริมใหค้วามรูก้บั

ประชาชน เรื่องการอนุรกัษด์นิ น า้ และทรพัยากร ป่าไม ้โดยยดึหลกั

เศรษฐกจิพอเพยีง และนอ้มน าโครงการพระราชด าริมาใชใ้นการด าเนินชวีติ โครงการ 0 979,000                      

โครงการวจิยัเพือ่พฒันาสงัคมและความม ัน่คง 1,532,200                 

การวจิยัเพือ่พฒันาสงัคมและความม ัน่คง 1,532,200                 

งบรายจ่ายอื่น 1,532,200                 

รายการระดบัที1่: การจ าแนกลกัษณะองคป์ระกอบของระเบดิที่เกดิขึ้นใน

พื้นที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยใชเ้ทคนิค Scanning Electron 

Microscope/energy dispersive x ray spectroscopy โครงการ 0 581,200                      

รายการระดบัที1่: การศึกษารูปแบบ และบทบาทของเจา้หนา้ที่ต ารวจในการ

คุม้ครองสทิธขิองผูสู้งอายุ โครงการ 0 951,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 87,973,500                

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 87,973,500                

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 57,610,000                

งบลงทนุ 57,610,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 57,610,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 57,610,000                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกัระดบั ผบช.ขึ้นไป รร.นรต. ต าบลสามพราน 

อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม หลงั 1 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัระดบั ผบก. - รอง ผบช. รร.นรต. ต าบลสาม

พราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม หลงั 2 5,780,000                    

รายการระดบัที1่: แฟลต 5 ชัน้ 30 ครอบครวั (ใตถ้นุเต็ม) บก.อก.ภ.7 

ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม หลงั 1 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน ขนาด 10 คูหา พรอ้มที่จอดรถและ

ลานซกัลา้ง สภ.กระตีบ   ต าบลสระพฒันา อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั หลงั 1 4,590,000                    

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน ขนาด 10 คูหา พรอ้มที่จอดรถและ

ลานซกัลา้ง ศฝร.ภ.7   ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั หลงั 2 8,600,000                    

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้สญัญาบตัรขนาด 10 คูหา ระดบั สว. - รอง 

ผกก. ศฝร.ภ.7   ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม หลงั 1 11,150,000                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกัระดบั ผกก. สภ.ดอนตูม   ต าบลสามงา่ม อ าเภอ

ดอนตูม จงัหวดันครปฐม หลงั 1 1,890,000                    

การพฒันาทรพัยากรมนุษยด์า้นการศึกษา 30,363,500                

งบลงทนุ 30,363,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,363,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 23,363,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารที่พกัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม พรอ้มถมดนิ บก.ฝรก. 

ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม หลงั 1 23,363,500                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนภายใน บก.ฝรก. ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม สาย 1 7,000,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 2,311,600                 

โครงการสรา้งความเขม้แขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 2,311,600                 

จดัฝึกอบรมและสมัมนาเชงิปฏบิตักิารโครงการเพิม่ประสทิธภิาพในการป้องกนั

ปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 2,311,600                 

งบด าเนินงาน 2,311,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,311,600                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม โครงการ 1 2,311,600                    

รายการระดบัที2่: โครงการอบรมการสบืสวนสอบสวนคดเีกี่ยวกบัการ

ทุจริตคอรปัช ัน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สบส. ต าบลศาลายา 

อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โครงการ 1 2,311,600                    

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั 133,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 133,700                   

ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั 133,700                   

ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั 133,700                   

งบลงทนุ 133,700                   

ครุภณัฑ์ 133,700                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 43,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เอกสาร 4 ลิ้นชกั ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม ตู ้ 5 35,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืงนครปฐม 

จงัหวดันครปฐม ตวั 1 8,500                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 62,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพเ์ลเซอร ์ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 10 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ

 แบบที่ 1 ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 36,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดบั XGA 3000 Ansi 

Lumens ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 28,200                        

หน่วยงำนของศำล 123,257,500               

ส านกังานศาลยตุธิรรม 123,257,500              

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 123,257,500              

การอ านวยความยตุธิรรมและคุม้ครองสทิธเิสรีภาพตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ 123,257,500              

เสริมสรา้งระบบการบริหารส านกังาน 123,257,500              

งบรายจ่ายอื่น 123,257,500              

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลจงัหวดันครปฐมและศาล

อทุธรณ์ภาค 7 และอาคารชดุพกัอาศยั บา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

ต าบลถนนขาด อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 117,315,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลจงัหวดันครปฐม

และศาลอทุธรณ์ภาค 7 และอาคารชดุพกัอาศยับา้นพกัและสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ ต าบลถนนขาด อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 5,942,100                    

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 าจงัหวดันครปฐม  ต าบลถนน

ขาด อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เครื่อง 2 34,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดันครปฐม  ต าบลถนนขาด อ าเภอเมอืงนครปฐม ชดุ 2 49,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว ) และชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

คณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดันครปฐม ต าบลถนนขาด อ าเภอ ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสำหกจิ 98,735,700                

การรถไฟแหง่ประเทศไทย 9,065,600                 

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 9,065,600                 

โครงการปรบัปรุงสะพานและช่องน า้ 9,065,600                 

ปรบัปรุงสะพานและช่องน า้ 9,065,600                 

งบลงทนุ 9,065,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,065,600                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,065,600                    

รายการระดบัที1่: งานเปลีย่นหรือเสริมความม ัน่คงสะพานที่ช ารุดหรือรบั

น า้หนกักดเพลามาตรฐาน U.20 ไม่ได ้1 ช่วง   จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 9,065,600                    

องคก์ารจดัการน า้เสยี 36,941,200                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 36,941,200                

โครงการปรบัปรุง ฟ้ืนฟูและบริหารจดัการคุณภาพน า้ 36,941,200                

จดัหา ปรบัปรุง และบริหารจดัการระบบบ าบดัน า้เสยี 36,941,200                

งบลงทนุ 36,941,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,941,200                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 3,141,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งศูนยบ์ริหารจดัการ

คุณภาพน า้ เทศบาลเมอืงสามพราน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 3,141,200                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 33,800,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งศูนยบ์ริหารจดัการคุณภาพน า้ เทศบาลเมอืง

สามพราน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 33,800,000                   

การประปาส่วนภูมภิาค 41,755,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 41,755,000                

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 41,755,000                

ค่าปรบัปรุงเสน้ทอ่ 12,900,000                

งบลงทนุ 12,900,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,900,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,900,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงเสน้ท่อ กปภ.สาขาสามพราน อ าเภอสาม

พราน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 12,900,000                   

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 28,855,000                

งบลงทนุ 28,855,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,855,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,855,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ อบต.หนองปากโลง ต าบล

หนองปากโลง อ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 12,620,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ อบต.สระกะเทยีม ต าบล

สระกะเทยีม อ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 12,815,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ วดับางแขม-แยกศาลากลาง

 ต าบลบางแขม อ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 3,420,000                    

การเคหะแหง่ชาติ 10,473,900                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 10,473,900                

โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 10,473,900                

 พฒันาสภาพแวดลอ้มชมุชนเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติชมุชน 10,473,900                

งบอดุหนุน 10,473,900                

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,702,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นเอื้ออาทรศาลายา 3 ต าบลทรงคนอง 

อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 1,481,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นเอื้ออาทรศาลายา 1,2 ต าบลทรงคนอง 

อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 2,221,000                    

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 6,771,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรนครปฐม (บ่อพลบั) ต าบลบ่อพลบั อ าเภอเมอืงนครปฐม แห่ง 1 620,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรไร่ขงิ ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 1,290,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรท่าต าหนกั ต าบลท่าต าหนกั อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 2,221,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรนครปฐม (กระทุ่มลม้) ต าบลกระทุ่มลม้ อ าเภอสามพราน แห่ง 1 422,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรพทุธมณฑลสาย5 ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 347,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรศาลายา (นครปฐม) ต าบลมหาสวสัดิ์ อ  าเภอพทุธมณฑล แห่ง 1 1,283,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรนครปฐม (ศาลายา 1,2,3)  ต าบลมหาสวสัดิ์ อ  าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 588,000                      

การกฬีาแหง่ประเทศไทย 500,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 500,000                   

การบริหารจดัการองคก์รและการบริการทางการกฬีา 500,000                   

ยกระดบัศูนยบ์ริการกฬีาของ กกท. ทีม่มีาตรฐานการใหบ้ริการเพือ่รองรบัการพฒันา

กฬีาและการออกก าลงักาย 500,000                   

งบลงทนุ 500,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ต่อเติม ซอ่มแซมอาคารส านกังาน กกท. จงัหวดั

นครปฐม ต าบลหว้ยจรเข ้อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 500,000                      

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 427,189,100               

จงัหวดันครปฐม 258,576,800              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 258,576,800              

การพฒันาดา้นสงัคม 94,325,000                
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พฒันาคุณภาพชวีติ 85,325,000                

งบลงทนุ 85,325,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 85,325,000                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 14,250,800                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้นแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 

6 ต าบลบา้นยาง อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 1,104,800                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ต าบลบา้น

หลวง อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5  ต าบล

บา้นหลวง อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้นแบบบาดาลขนาดใหญ่ บา้น

ดอนเฝ้า หมู่ที่ 4 ต าบลหว้ยหมอนทอง  อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 1,879,800                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้นแบบบาดาลขนาดใหญ่ บา้น

หนองโสน หมู่ที่ 6 ต าบลหว้ยหมอนทอง อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 1,753,300                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้นแบบบาดาลขนาดใหญ่ บา้น

บวัแดง หมู่ที่ 7 ต าบลหว้ยหมอนทอง อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 1,879,800                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้นแบบบาดาลขนาดใหญ่ บา้น

หนองโพธิ์ หมู่ที่ 8 ต าบลหว้ยหมอนทอง อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 1,879,800                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้นแบบบาดาลขนาดใหญ่ บา้น

หนองพง หมู่ที่ 11 ต าบลหว้ยหมอนทอง อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 1,753,300                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 68,166,200                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอยร่วมมติรพฒันา 

หมู่ที่ 11, 9, 10 ต าบลคลองนกกระทุง อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 

ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร สายทาง 1 6,051,500                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 7 ต าบลบางภาษี

 อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ระยะทาง 0.950 กโิลเมตร สายทาง 1 5,950,000                    

รายการระดบัที1่: เสริมผวิถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สาย บา้นแปด

โรง – บา้นทุ่งรี ต าบลทบัหลวง อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร สายทาง 1 6,590,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สาย บา้น

ศาลาแดง – บา้นทุ่งนอ้ย ต าบลแหลมบวั อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม

 ระยะทาง 2.500 กโิลเมตร สายทาง 1 9,890,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สาย ท่าเรือ –

 ท่าเกวยีน ต าบลงิ้วราย อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ระยะทาง 2.295 สายทาง 1 8,980,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สาย บา้นลาด

ปลาเคา้ หมู่ที่ 9 – บา้นศรีษะคู ้หมู่ที่ 6 ต าบลบางแขม อ าเภอเมอืงนครปฐม

 จงัหวดันครปฐม ระยะทาง 1.790 กโิลเมตร สายทาง 1 6,890,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สาย บา้น

ทองค าด ีหมู่ที่ 5 ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม สายทาง 1 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สาย หมู่ที่ 12

 – หมู่ที่ 13 ต าบลคลองจนิดา อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ระยะทาง สายทาง 1 6,740,000                    

รายการระดบัที1่: เสริมผวิถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต พรอ้มวางท่อ

ระบายน า้ คสล. หมู่ที่ 3 บริเวณถนนถวลิสามคัคี ถงึแยกวอดอ๊ก ต าบลบ่อ

พลบั อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ระยะทาง 1.175 กโิลเมตร สายทาง 1 6,772,700                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสติกคอนกรีต สายประตูน า้ราง

ชะโด หมู่ที่ 1 ต าบลบางแขม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ช่วงที่ 1

 ระยะทาง 0.748 กโิลเมตร ช่วงที่ 2 ระยะทาง 1.050 กโิลเมตร สายทาง 1 3,280,000                    



154 / 159

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03730000 จงัหวดันครปฐม

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต พรอ้มขยายพื้นทาง

 คสล. บริเวณสะพานขา้มคลองกลาง - แยกขา้งโรงเรียน หมู่ที่ 1 เชือ่มต่อ

กบัหมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 7 ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั

นครปฐม ระยะทาง 1.280 กโิลเมตร สายทาง 1 5,172,000                    

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 2,908,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น บา้นไผ่หลวง หมู่ที่

 7 ต าบลหนิมูล อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: วางท่อเมนประปาและขยายเขตประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 4 

บา้นคลองพสิมยั ต าบลบางไทรป่า อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 708,000                      

พฒันาการบริหารจดัการ 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 9,000,000                    

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 2,239,000                 

สรา้งความม ัน่คงของชวีติและสงัคม 2,239,000                 

งบด าเนินงาน 2,239,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,239,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 52,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 176,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 230,400                      

รายการระดบัที2่: จดันิทรรศการ 0 46,000                        

รายการระดบัที2่: วดีทิศัน์ 0 12,000                        

รายการระดบัที2่: จดัเกบ็ขอ้มูล 0 15,000                        

รายการระดบัที2่: จดัเวทพีรอ้มเครื่องเสยีงและไฟประดบั 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: จดัท าป้ายสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 72,000                        

รายการระดบัที2่: จดับูธนิทรรศการ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: เช่าชดุ/แต่งหนา้นกัแสดง 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ท าป้ายรางวลั 0 5,400                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 391,800                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 391,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 29,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 1,319,000                    

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 4,402,300                 

พฒันาการตลาด การคา้และการลงทนุ 4,402,300                 

งบด าเนินงาน 4,402,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,402,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 160,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 635,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,295,400                    

รายการระดบัที2่: ตรวจวเิคราะหส์ารตกคา้ง 0 625,400                      

รายการระดบัที2่: จดังานแสดงสนิคา้ผลผลติเกษตรอนิทรีย ์และเกษตร 0 670,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,080,400                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,080,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 40,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 290,000                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 444,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 420,000                      

การพฒันาดา้นเกษตร 133,906,800              

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 113,692,000              

งบลงทนุ 113,692,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 113,692,000                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,892,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศูนยร์วมการจ าหน่ายสนิคา้ทางการเกษตร หมู่ที่ 7

 ต าบลคลองจนิดา อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 5,980,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศูนยร์วมการจ าหน่ายสนิคา้ทางการเกษตร หมู่ที่ 8

 ต าบลคลองจนิดา อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 5,912,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 8,731,600                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บริเวณหมู่ที่ 9 

เชือ่มต่อหมูที่ 2 เลยีบคลองทิ้งน า้ สายท่าเรือ – บางพระ ต าบลทพัหลวง 

อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ระยะทาง 2.787 กโิลเมตร สายทาง 1 8,074,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอยสวนฝรัง่ หมู่ที่ 5 

ต าบลถนนขาด อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ระยะทาง 0.227 สายทาง 1 657,600                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 2,655,600                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองสายบา้นหนองคนัลวก หมู่ที่ 21 – บา้นสระ 

หมู่ที่ 1 ต าบลสระสีม่มุ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม กวา้งเฉลีย่ 

12.00 เมตร ลกึ 4.00 เมตร ความยาว 4,100 เมตร หรือมปีริมาตรดนิขดุไม่ แห่ง 1 1,981,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองสายบา้นดอนเตาอฐิ หมู่ที่ 8 – บา้นเสอือด่ีาง

 หมู่ที่ 6 ต าบลสระสีม่มุ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม กวา้งเฉลีย่ 

10.00 เมตร ลกึ 3.00 เมตร ความยาว 2,900 เมตร หรือมปีริมาตรดนิขดุไม่

นอ้ยกวา่ 18,850 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 674,600                      

ค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงทางชนบท 1,998,800                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งขยายไหลท่างพรอ้มฝงัท่อระบายน า้และบ่อพกั 

คสล. หมู่ที่ 3 ต าบลคลองจนิดา อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  สายทาง 1 1,998,800                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 88,414,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นคอนกรีตเสริมเหลก็ป้องกนัดนิริมถนนราง

สงักะส ีหมู่ที่ 11 ต าบลคลองจนิดา อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ความ

ยาว 310.00 เมตร แห่ง 1 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นคอนกรีตเสริมเหลก็ป้องกนัดนิ หมู่ที่ 14 

ต าบลคลองจนิดา อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ความยาว 148.00 เมตร แห่ง 1 1,998,000                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ไฟฟ้าส่องสวา่ง บริเวณถนนสายปรีดาราม - บางชา้ง

 หมู่ที่ 2,3,5,8,10,12 ต าบลคลองจนิดา อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 9,938,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่คอนกรีตเสริมเหลก็ เลยีบถนน

ล ารางตาล  หมู่ที่ 3-4  ต าบลถนนขาด อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั

นครปฐม ความยาว 700.00 เมตร แห่ง 1 22,400,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่คอนกรีตเสริมเหลก็ เลยีบคลอง 

ร 1 ซ เจดยีบู์ชา หมู่ที่ 3,7 ต าบลสามควายเผอืก อ าเภอเมอืงนครปฐม 

จงัหวดันครปฐม ความยาว 800.00 เมตร แห่ง 1 25,602,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งก าแพงกนัดนิคอนกรีตเสริมเหลก็ เลยีบคลองบาง

แกว้ฝัง่ขวา หมู่ที่ 3,4 ต าบลพะเนียด อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 

ความยาว 324.00 เมตร แห่ง 1 1,997,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่คอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนเลยีบ

คลองมะเดื่อ หมู่ที่ 1 ต าบลล าพญา เชือ่มต่อ หมู่ที่ 5,9 ต าบลบางระก า 

อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม  ช่วงที่ 1 ความสูง 1.00 เมตร ความยาว 

60.00 เมตร ช่วงที่ 2 ความสูง 1.35 เมตร ความยาว 880.00 เมตร แห่ง 1 4,129,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่คอนกรีตเสริมเหลก็ บริเวณริม

คลองมหาสวสัดิ์ - คลองทววีฒันา หมู่ที่ 5 ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล

 จงัหวดันครปฐม ความยาว 483.00 เมตร แห่ง 1 18,050,000                   

สรา้งโอกาสเพิม่รายได ้ 20,214,800                

งบด าเนินงาน 16,965,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,965,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 109,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 302,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 10,287,000                   

รายการระดบัที2่: สุ่มตรวจตวัอยา่งน า้นม 0 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: เจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงานโครงการ 0 462,000                      

รายการระดบัที2่: พาหนะพรอ้มน า้มนัเชื้อเพลงิ 0 90,000                        

รายการระดบัที2่: เจา้หนา้ที่บนัทกึขอ้มูล 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: จดัท าป้ายสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 320,000                      

รายการระดบัที2่: ผูดู้แลระบบสารสนเทศ 0 450,000                      

รายการระดบัที2่: เจา้หนา้ที่เกบ็ขอ้มูล 0 165,000                      

รายการระดบัที2่: จดัท าแอพพลเิคชัน่ขอ้มูลการผลติและการตลาดพชืผกั 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: จดังานมหกรรมเกษตรปลอดภยัและงานไมด้อกไม ้ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,331,900                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,331,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 92,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 303,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 85,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,905,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 1,550,000                    

งบลงทนุ 3,249,500                 

ครุภณัฑ์ 3,249,500                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 144,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรพ์รอ้มเครื่องปริ้นเตอร์ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่:  คอมพวิเตอรส์  าหรบัประมวลผล ชดุ 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED สี เครื่อง 2 34,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 3,105,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมอาหารสตัว ์ ชดุ 1 410,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็เกบ็สารชวีภณัฑ์ ตู ้ 7 45,500                        

รายการระดบัที1่: ตูต้ดัแต่งผลผลติ ตู ้ 8 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบดบัเบิ้ลชอ๊ปพรอ้มสาลี่ เครื่อง 1 250,000                      

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 23,703,700                

พฒันาการทอ่งเทีย่วและบริการ 23,703,700                

งบด าเนินงาน 5,033,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,033,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 84,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 110,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 20,000                        
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,966,600                    

รายการระดบัที2่: ประชาสมัพนัธผ์่านสือ่ต่าง ๆ 0 426,600                      

รายการระดบัที2่: จดังานส่งเสริมกจิกรรมดา้นการท่องเที่ยว 0 3,540,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 793,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 793,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 29,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,000                        

งบลงทนุ 18,670,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,670,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 18,670,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต บา้นคลองใหม่

 - คลองจนิดา ต าบลคลองใหม-่ต าบลคลองจนิดา อ าเภอสามพราน จงัหวดั

นครปฐม ระยะทาง 1.800 กโิลเมตร สายทาง 1 9,690,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สาย ทางวดั

ส าโรง บา้นส าโรง หมู่ที่ 5 ต าบลสมัปทวน อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม

 ระยะทาง 2.300 กโิลเมตร สายทาง 1 8,980,000                    

กลุ่มจงัหวดัภาคกลางปริมณฑล 168,612,300              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 168,612,300              

โครงการพฒันาศกัยภาพการคา้และการลงทนุ 48,308,000                

ปรบัปรุง ซอ่มสรา้งถนน เสน้ทางขนส่งสนิคา้เขา้สู่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเสน้ทาง

จงัหวดันครปฐม 48,308,000                

งบลงทนุ 48,308,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 48,308,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 48,308,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต สาย แยก ทล4 บา้น

ล าพยา ต าบลล าพยา อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ระยะทาง 2.100 สายทาง 1 28,408,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต สาย บา้นล าพญา 

(เพชรเกษม) - บางคู ้ต าบลหนองปากโลง อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั

นครปฐม ระยะทาง 3.500 กโิลเมตร สายทาง 1 19,900,000                   

โครงการยกระดบัการทอ่งเทีย่วเชื่อมโยงกลุ่มจงัหวดัภาคกลางปริมณฑล 114,395,300              

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วดา้นคมนาคมเพือ่สบืสานวถิชีมุชน 18,535,000                

งบลงทนุ 18,535,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,535,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 18,535,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต แยกทางหลวงชนบท

 นฐ.4055-บา้นบวัแดง ต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 

ระยะทาง 4.514 กโิลเมตร สายทาง 1 18,535,000                   

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วตลาดน า้เพือ่สบืสานวฒันธรรมวถิชีวีติชมุชนลุ่มน า้ 58,498,700                

งบลงทนุ 58,498,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 58,498,700                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 7,848,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานไมเ้พือ่การท่องเที่ยวเชงิธรรมชาติ หมู่ที่ 5 

ต าบลคลองจนิดา อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ขนาดกวา้ง 7.00 เมตร

 ความยาว 9.00 เมตร แห่ง 1 1,988,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานไมเ้พือ่การท่องเที่ยวเชงิธรรมชาติ บริเวณ

บงึบางชา้ง หมู่ที่ 10 ต าบลคลองจนิดา อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ความยาว 60.00 เมตร แห่ง 1 5,860,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสะพานไมเ้พือ่การท่องเที่ยวเชงิธรรมชาติ หมู่ที่ 11

 ต าบลคลองจนิดา อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร

 ความยาว 13.00 เมตร แห่ง 1 1,892,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 48,758,700                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งตลาดน า้และศาลาที่พกันกัท่องเที่ยว หมู่ที่ 7 

ต าบลตากอ้ง อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 16,192,500                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศาลาเพือ่เป็นแหลง่พกัผ่อนหยอ่นใจนกัท่องเที่ยว

บริเวณริมน า้ หมู่ที่ 3 ต าบลหนองดนิแดง อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดั หลงั 1 16,432,200                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศาลาเพือ่เป็นแหลง่พกัผ่อนหยอ่นใจนกัท่องเที่ยว

ตลาดน า้วดัปรีดาราม หมู่ที่ 3 ต าบลคลองจนิดา อ าเภอสามพราน จงัหวดั หลงั 1 16,134,000                   

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษเ์ทีย่วชมวถิชีมุชนหมูบ่า้นเกษตรกร 13,637,900                

งบลงทนุ 13,637,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,637,900                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 13,637,900                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงแหลง่ท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษเ์ที่ยวชมวถิชีวีติชมุชน

บา้นเกษตรกรต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 13,637,900                   

นวตักรรมการทอ่งเทีย่วเพือ่รองรบัการเชื่อมโยงกลุ่มจงัหวดัภาคกลางปริมณฑล 23,723,700                

งบด าเนินงาน 4,278,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,278,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,278,700                    

งบลงทนุ 19,445,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,445,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 400,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่น คสล. กนัดนิคอนกรีต แนวตลาดน า้ทศิ

เหนือดา้นคลองแวก หมู่ที่ 5 ต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 

ความยาว 75.00 เมตร แห่ง 1 400,000                      

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 845,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งพื้นทางเทา้คอนกรีต บริเวณรา้นคา้และทางเดนิ

ชายเขือ่นริมแม่น า้ตลาดน า้ล  าพญา หมู่ที่ 5 ต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน แห่ง 1 845,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 18,200,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้บริการนกัท่องเที่ยว บริเวณตลาดน า้ล  า

พญา ต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม หลงั 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบับริการนกัท่องเที่ยวตลาดริมน า้

ดอนหวาย บริเวณลานจอดรถ หมู่ที่ 7 ต าบลบางกระทกึ อ าเภอสามพราน หลงั 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันแ์ละพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวชมุชนตลาด

วดัสวา่งอารมณ์ ต าบลขนุแกว้ อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้เพือ่รองรบันกัท่องเที่ยว วดับางเลน ต าบล

บางเลน อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม หลงั 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแพจ าหน่ายสนิคา้ วดับางเลน หมู่ที่ 9 ต าบลบาง

เลน อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันพ์รอ้มก่อสรา้งศาลาเพือ่เป็นที่พกัผ่อน

หยอ่นใจ หมู่ที่ 5 ต าบลคลองจนิดา อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม แห่ง 1 8,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งที่จอดรถจกัรยานส าหรบันกัท่องเที่ยวของวสิาหกจิ

ชมุชนเกาะลดัอแีท่น หมู่ที่ 5 ต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน จงัหวดั แห่ง 1 1,500,000                    

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติประชาชน 5,909,000                 

สรา้งภูมคุิม้กนัปญัหาคนไรท้ีพ่ึง่และผูด้อ้ยโอกาส 909,000                   

งบด าเนินงาน 460,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 460,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 168,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 12,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 40,000                        

งบลงทนุ 449,000                   

ครุภณัฑ์ 449,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 449,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้น 20 ชัน้ เครื่อง 3 249,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซนีสุญญากาศ เครื่อง 4 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทอดไรน้ า้มนั เครื่อง 4 60,000                        

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 5,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 0 5,000,000                    


