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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 3,168,192,634            

จงัหวดัสมทุรสาคร 3,168,192,634            

ส านักนายกรฐัมนตรี 204,800                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

กระทรวงการคลงั 814,000                   

กรมสรรพากร 814,000                   

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 814,000                   

การจดัเกบ็ภาษสีรรพากร 814,000                   

การจดัเกบ็ภาษอีากร 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 าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร คนั 1 814,000                      

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา 40,915,100                

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 579,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 260,600                   

นโยบาย แผน และงานดา้นการทอ่งเทีย่ว 260,600                   

พฒันาแผนแมบ่ท แผนปฏบิตักิาร ระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและเครือขา่ย 260,600                   

งบลงทนุ 260,600                   

ครุภณัฑ์ 260,600                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 260,600                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งวงจรปิดชนิดไอพ ี(ภายใน 4 จดุ ภายนอก 4 จดุ) 

ต าบลหลกัสาม อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ต าบลหลกัสาม 

อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร เครือง 1 3,100                         

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 319,000                   

นโยบาย แผน และงานดา้นการกฬีา 319,000                   

จดัท า ส่งเสริมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรด์า้นการกฬีาสู่การปฏบิตั ิและตดิตาม

ประเมนิผล 319,000                   

งบลงทนุ 319,000                   

ครุภณัฑ์ 19,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัตม้น า้รอ้น ขนาด 14 ลติร ต าบลหลกัสาม อ าเภอบา้น

แพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร ถงั 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ต าบลหลกัสาม อ าเภอบา้น

แพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 9,500                         

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

03740000 จงัหวดัสมทุรสาคร
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03740000 จงัหวดัสมทุรสาคร

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 300,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งโรงจอดรถยนต ์ส านกังานการท่องเที่ยวและ

กฬีาจงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลหลกัสาม อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 300,000                      

สถาบนัการพลศึกษา 40,335,500                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 6,120,000                 

โครงการพฒันาศกัยภาพนกักฬีาสู่ความเป็นเลศิ 6,120,000                 

สรา้งและพฒันาทกัษะดา้นกฬีาสู่ความเป็นเลศิ 6,120,000                 

งบลงทนุ 6,120,000                 

ครุภณัฑ์ 6,120,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,120,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้แขนส่วน

หนา้ แบบกระบอกลม ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้แขนส่วน

หลงั แบบกระบอกลม ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือไหล ่แบบ

กระบอกลม ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ืออก แบบ

กระบอกลม ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน

 แบบกระบอกลม  ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือหลงัส่วนลา่ง

 แบบกระบอกลม  ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้ขาส่วน

หนา้ แบบกระบอกลม  ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้ขาส่วน

หลงั แบบกระบอกลม  ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกและทดสอบแรงก าลงัความเร็วกลา้มเน้ือขารวม 

แบบกระบอกลม ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั เครื่อง 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสรา้งแรงดนัลม (Compressors) ต าบลบางหญา้

แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 2 380,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุวดัอตัราการเตน้หวัใจประเภททมีแบบไรส้ายทางไกล

ตามเวลาจริง ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั ชดุ 1 750,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 34,215,500                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นพลศึกษา กฬีา นนัทนาการ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา และ

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 34,215,500                

จดัการเรียนการสอนดา้นศึกษาศาสตร์ 30,953,400                

งบลงทนุ 30,953,400                

ครุภณัฑ์ 3,192,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 119,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมไอเยน็ ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 2 71,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 27,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ 4 หวักอ๊ก ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอ

เมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 27,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 340,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 4 83,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร จอ 4 87,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั เครื่อง 4 170,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,526,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กรีฑา ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: สนามเซปกัตะกรอ้พื้นยางสงัเคราะห ์(แขง่ขนั) ต าบลบาง

หญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร สนาม 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: แป้นบาสเกตบอล ( ระบบไฮดรอริค ) ต าบลบางหญา้

แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาฟตุซอล ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาฟตุบอล ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอ

เมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 526,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 180,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องขยายเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ พรอ้มอปุกรณ์ 

ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลบางหญา้แพรก 

อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 2 35,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,761,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 23,766,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณโรงฝึกกฬีาอเนกประสงค ์3 ชัน้ 

วทิยาเขตสมทุรสาคร ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั แห่ง 1 23,766,000                   

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 3,995,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้า วทิยาเขตสมทุรสาคร ต าบลบางหญา้

แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 3,995,000                    

จดัการเรียนการสอนดา้นศิลปศาสตร์ 756,100                   

งบลงทนุ 756,100                   

ครุภณัฑ์ 756,100                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 85,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั เครื่อง 1 42,500                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 526,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอ

เมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 526,000                      
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ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 145,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องขยายเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ พรอ้มอปุกรณ์ 

ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 145,000                      

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสุขภาพ 2,506,000                 

งบลงทนุ 2,506,000                 

ครุภณัฑ์ 2,506,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400x400 

จดุต่อตารางน้ิว ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั เครื่อง 1 180,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,221,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอ

เมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 526,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความจปุอดแบบแหง้ ต าบลบางหญา้แพรก 

อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการกระโดดสูงแบบไมห้ลา ต าบลบางหญา้แพรก

 อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 179,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบสมรรถนะการเคลือ่นไหวร่างกายของนกักฬีา 

ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 1,500,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 105,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน ต าบลบางหญา้

แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร กลอ้ง 3 105,000                      

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 4,055,300                 

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 4,029,300                 

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 863,000                   

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 863,000                   

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 863,000                   

งบลงทนุ 863,000                   

ครุภณัฑ์ 863,000                      

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

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาส ส านกังาน

พฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัสมทุรสาคร  ต าบลมหาชยั คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัสมทุรสาคร  ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ตู ้ 1 15,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 2,500,000                 

โครงการพฒันากรุงเทพมหานคร และเมอืงปริมณฑล 2,500,000                 

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 2,500,000                 

งบลงทนุ 2,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,500,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้คนพกิารและผูสู้งอาย ุและสิง่อ  านวยความ

สะดวกบริเวณโดยรอบวดัหนองพะอง   ต าบลสวนหลวง อ าเภอกระทุ่มแบน

 จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 2,500,000                    

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 26,000                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 26,000                     

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน 26,000                     

ขบัเคลือ่นภารกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่ 26,000                     

งบลงทนุ 26,000                     

ครุภณัฑ์ 26,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 26,000                        

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

คุม้ครองคนไรท้ี่พึง่ จงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลบางโทรดั อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 26,000                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 555,060,800               

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30,800                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 30,800                     

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 30,800                     

การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 30,800                     

งบลงทนุ 30,800                     

ครุภณัฑ์ 30,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 30,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมปฏบิตัิการฯ และชดุโปรแกรมจดัการ

ส านกังานฯ  ต าบลมหาชยั   อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร   จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 30,800                        

กรมชลประทาน 527,959,700              

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 222,846,700              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 47,280,300                

การปรบัปรุงงานชลประทาน 47,280,300                

งบลงทนุ 47,280,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 47,280,300                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 47,280,300                   
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ปตร.คลองยายหลฝีัง่เหนือ ต าบลบางยาง 

อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ปตร.หนองนกไข ่ต าบลหนองนกไข ่อ าเภอ

กระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร รายการ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ปตร.นางนม ต าบลบางยาง อ าเภอกระทุ่มแบน 

จงัหวดัสมทุรสาคร รายการ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดั รายการ 1 87,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 26,910,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาภาษเีจริญ ต าบลตลาดกระทุ่มแบน อ าเภอกระทุ่มแบน 

จงัหวดัสมทุรสาคร รายการ 1 960,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาเครื่องกวา้นบานระบายในเขต

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาภาษเีจริญ ต าบลตลาดกระทุ่มแบน อ าเภอ

กระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร รายการ 1 940,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาเครื่องสูบน า้ในเขตโครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาภาษเีจริญ ต าบลตลาดกระทุ่มแบน อ าเภอกระทุ่มแบน 

จงัหวดัสมทุรสาคร รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องสูบน า้ สน.ปตน.กระทุ่มแบน  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาภาษเีจริญ ต าบลตลาดกระทุ่มแบน อ าเภอกระทุ่ม

แบน จงัหวดัสมทุรสาคร รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องสูบน า้ สน.ปตร.บางพระ  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาภาษเีจริญ ต าบลบางยาง อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมตะแกรงกนัสวะ ฝ่ายส่งน า้ฯ ที่ 2 จ านวน 3 

แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาภาษเีจริญ ต าบลตลาดกระทุ่มแบน 

อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบชัว่คราวกึ่งถาวร คลองนิคม1  โครงการ

ชลประทานสมทุรสาคร ต าบลนาโคก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบชัว่คราวกึ่งถาวร คลองนิคม2  โครงการ

ชลประทานสมทุรสาคร ต าบลนาโคก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบชัว่คราวกึ่งถาวร คลองนาโคก  

โครงการชลประทานสมทุรสาคร ต าบลนาโคก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบชัว่คราวกึ่งถาวร คลองตากา้น  

โครงการชลประทานสมทุรสาคร ต าบลกาหลง อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการ

ชลประทานสมทุรสาคร อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย ปตร.คลองพระราม  

โครงการชลประทานสมทุรสาคร ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.คลองสหกรณ์สาย ๕  โครงการ

ชลประทานสมทุรสาคร ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั รายการ 1 150,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงดา้นหนา้-ดา้นทา้ย ทรบ.คลองตาหงษ์

  โครงการชลประทานสมทุรสาคร ต าบลสวนสม้ อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดั รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงดา้นหนา้-ดา้นทา้ย ทรบ.คลองนาย

ไพฑูรย ์ โครงการชลประทานสมทุรสาคร ต าบลอ าแพง อ าเภอบา้นแพว้ รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงดา้นหนา้-ดา้นทา้ย ทรบ.คลองนายสุ

วทิย ์ โครงการชลประทานสมทุรสาคร ต าบลสวนสม้ อ าเภอบา้นแพว้ รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.บางยาง 2  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาด าเนินสะดวก ต าบลคลองตนั อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดั รายการ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม.สถานีสูบน า้ท่าแรง้  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาด าเนินสะดวก ต าบลบา้นบ่อ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้ในเขตจงัหวดัสมทุรสาคร 10 

แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาด าเนินสะดวก ต าบลอ าแพง อ าเภอ

บา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร รายการ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม.สถานีสูบน า้ ปตร.D2  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาด าเนินสะดวก ต าบลโรงเข ้อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร รายการ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย ประตูระบายน า้ 3 

แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาด าเนินสะดวก ต าบลโรงเข ้อ าเภอ

บา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร. 15แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

นครปฐม ต าบลคลองตนั อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร รายการ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 4,983,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบายน า้ D3  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาด าเนินสะดวก ต าบลโรงเข ้อ าเภอบา้นแพว้ รายการ 0 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองทุ่งกระโหลก  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาด าเนินสะดวก ต าบลสวนสม้ อ าเภอบา้น

แพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองท่าเน้ือ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาด าเนินสะดวก ต าบลสวนสม้ อ าเภอบา้น รายการ 0 983,000                      

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 155,966,400              

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 155,966,400              

งบลงทนุ 155,966,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 155,966,400                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 155,966,400                 

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้และอาคารประกอบ โครงการเพิม่

ประสทิธภิาพสถานีสูบน า้ภาษเีจริญ  จงัหวดัสมทุรสาคร 0 66,156,400                   

รายการระดบัที1่: ก าแพงป้องกนัน า้ท่วมและอาคารประกอบ โครงการ

ป้องกนัน า้ท่วมและเพิม่ประสทิธภิาพการระบายน า้บริเวณคลองสามงา่ม 

และคลองสุขส าราญ จงัหวดัสมทุรสาคร 0 84,575,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา โครงการเพิม่ประสทิธภิาพสถานี

สูบน า้ภาษเีจริญ จงัหวดัสมทุรสาคร 0 2,856,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา  โครงการป้องกนัน า้ท่วมและเพิม่

ประสทิธภิาพการระบายน า้บริเวณคลองสามงา่ม และคลองสุขส าราญ ต าบล

สวนสม้ อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร 0 2,379,000                    

โครงการจดัการคุณภาพน า้ 19,600,000                

การจดัการคุณภาพน า้ 19,600,000                

งบลงทนุ 19,600,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,600,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 19,600,000                   

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้คลองตาเพลนิ ต าบลท่าไม ้อ าเภอกระทุ่ม

แบน จงัหวดัสมทุรสาคร รายการ 0 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ท านบป้องกนัน า้เค็มในเขตต าบลโรงเข ้4 แห่ง ต าบลโรงเข ้

 อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร รายการ 0 1,600,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 295,000,000              

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 295,000,000              

พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการน า้ภาคกลาง 295,000,000              

งบลงทนุ 295,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 295,000,000                 
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ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 295,000,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเสริมคนัทา้ยสถานีสูบน า้ปลายคลองสีว่าพาสวสัดิ์

 ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร รายการ 0 70,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงประสทิธภิาพการระบายน า้สู่แกม้ลงิคลอง

มหาชยั-คลองสนามชยัและแม่น า้ท่าจนี จงัหวดัสมทุรสาคร รายการ 0 102,000,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสถานีสูบน า้กึ่งถาวรปลายคลองคอกกระบอื (ติด

คลองมหาชยั) ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร รายการ 0 23,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสถานีสูบน า้ปลายคลองสีว่าพาสวสัดิ์ (ติดแม่น า้ท่า

จนี) ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร รายการ 0 100,000,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 10,113,000                

การจดัการน า้ชลประทาน 10,113,000                

การจดัการงานชลประทาน 10,113,000                

งบลงทนุ 10,113,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,113,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 410,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 410,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการชลประทาน

สมทุรสาคร ต าบลพนัทา้ยฯ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร รายการ 0 410,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 9,703,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 7,309,500                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน โครงการชลประทานสมทุรสาคร 

ต าบลชยัมงคล อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร รายการ 0 193,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ โครงการชลประทาน

สมทุรสาคร ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั รายการ 0 1,781,800                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน จ านวน 11 แห่ง .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาภาษเีจริญ ต าบลตลาดกระทุ่มแบน อ าเภอกระทุ่มแบน 

จงัหวดัสมทุรสาคร รายการ 0 68,100                        

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาภาษเีจริญ ต าบลตลาดกระทุ่มแบน อ าเภอกระทุ่มแบน รายการ 0 1,208,800                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาภาษเีจริญ ต าบลตลาดกระทุ่มแบน อ าเภอกระทุ่มแบน รายการ 0 982,800                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ในเขตโครงการ โครงการชลประทาน

สมทุรสาคร ต าบลชยัมงคล อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร รายการ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ในเขต.โครงการ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาภาษเีจริญ ต าบลตลาดกระทุ่มแบน อ าเภอกระทุ่มแบน รายการ 0 593,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน จ านวน 6 แห่ง .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาด าเนินสะดวก ต าบลสวนสม้ อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดั รายการ 0 583,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ จ านวน 4 สาย .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาด าเนินสะดวก ต าบลโรงเข ้อ าเภอบา้นแพว้ รายการ 0 574,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย จ านวน 3 สาย .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาด าเนินสะดวก ต าบลโรงเข ้อ าเภอบา้นแพว้ รายการ 0 475,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาเครื่องกวา้นบานระบาย .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาด าเนินสะดวก ต าบลสวนสม้ อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดั รายการ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 2,393,500                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองระบายน า้จ านวน 9 สาย โครงการ

ชลประทานสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร รายการ 0 396,500                      
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รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื จ านวน 52 สาย .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาภาษเีจริญ ต าบลตลาดกระทุ่มแบน อ าเภอกระทุ่มแบน รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยเครื่องจกัร คลองเลยีบคนัก ัน้น า้เค็ม 

สมทุรสงคราม-สมทุรสาคร โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาด าเนินสะดวก 

ต าบลชยัมงคล อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร รายการ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยเครื่องจกัร คลองเลยีบคนัก ัน้น า้เค็ม

เอนกนิกร .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาด าเนินสะดวก ต าบลยกกระบตัร

 อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร รายการ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยเครื่องจกัร คลองระบายน า้ D7 .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาด าเนินสะดวก ต าบลสวนสม้ อ าเภอบา้น รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยเครื่องจกัร คลองจางวาง .โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาด าเนินสะดวก ต าบลหลกัสาม อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดั รายการ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยเครื่องจกัร คลองแพว้-ท่าแรง้ .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาด าเนินสะดวก ต าบลหลกัสาม อ าเภอบา้น รายการ 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืดว้ยแรงคน คลองหลวง .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาด าเนินสะดวก ต าบลอ าแพง อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดั รายการ 0 37,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืดว้ยแรงคน คลองทุ่งกระโหลก .โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาด าเนินสะดวก ต าบลหลกัสาม อ าเภอบา้นแพว้ รายการ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืดว้ยแรงคน คลองรางแดง .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาด าเนินสะดวก ต าบลสวนสม้ อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดั รายการ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืดว้ยแรงคน คลองท่าแรง้ .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาด าเนินสะดวก ต าบลอ าแพง อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดั รายการ 0 50,000                        

กรมประมง 21,748,500                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 16,532,500                

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 3,504,500                 

พฒันาคุณภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 3,504,500                 

งบลงทนุ 3,504,500                 

ครุภณัฑ์ 3,504,500                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,504,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองน า้แบบ 3 หวั พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลโคกขาม 

อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 132,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคมพีรอ้มระบบดูดซบัไอระเหยสารเคมแีบบไร ้

ท่อ ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ตู ้ 1 430,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจ าแนกเชื้อและทดสอบความไวของเชื้อต่อยา

ปฏชิวีนะแบบอตัโนมตัิ ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั เครื่อง 1 2,942,500                    

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 13,028,000                

ส่งเสริมและบริหารจดัการการผลติสนิคา้ประมง 13,028,000                

งบลงทนุ 13,028,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,028,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 13,028,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเพาะเลี้ยงปูทะเล  ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 13,028,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 5,216,000                 

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 5,216,000                 

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 5,216,000                 

งบลงทนุ 5,216,000                 

ครุภณัฑ์ 42,000                        
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ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA ต าบลโคกขาม อ าเภอ

เมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 29,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,174,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 650,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงเพาะเลี้ยงแพลงกต์อน ต าบลโคกขาม อ าเภอ

เมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 650,400                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 395,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้-ออกเรือประมง 

ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 395,400                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 948,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร หลงั 1 948,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,180,000                    

รายการระดบัที1่: ถนน คสล. กวา้ง 5 เมตร ยาว 130 เมตร ต าบลโคกขาม 

อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 3,180,000                    

กรมปศุสตัว ์ 864,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 864,000                   

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 864,000                   

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลโกรกกราก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร คนั 1 848,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลโกรกกราก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 3,755,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,755,000                 

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 3,755,000                 

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 1,995,000                 

งบลงทนุ 1,995,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,995,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,995,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัสมทุรสาคร กลา้ 900000 1,485,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัสมทุรสาคร กลา้ 500000 510,000                      

การพฒันาทีด่นิในพื้นทีเ่ฉพาะ 1,760,000                 

งบลงทนุ 1,760,000                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,760,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,760,000                    

รายการระดบัที1่: ฟ้ืนฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุง้กลุาด า จงัหวดัสมทุรสาคร ไร่ 80 1,760,000                    

กรมส่งเสริมการเกษตร 122,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 122,600                   

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 122,600                   

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 122,600                   

งบลงทนุ 122,600                   

ครุภณัฑ์ 122,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 122,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ศูนยส่์งเสริมและพฒันา

อาชพีการเกษตร จงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลท่าไม ้อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานเกษตรอ าเภอ

กระทุ่มแบน ต าบลคลองมะเดื่อ อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ศูนยส่์งเสริมและพฒันา

อาชพีการเกษตร จงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลท่าไม ้อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั เครื่อง 1 47,000                        

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 580,200                   

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 350,000                   

โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 350,000                   

พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 350,000                   

งบอดุหนุน 350,000                   

ครุภณัฑก์ารเกษตร 350,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์กรุงเทพ จ ากดั ต าบลมหาชยั อ าเภอ

เมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ในการจดัหาสายพานล าเลยีงพรอ้มลอ้ ชดุ 1 175,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรนาเกลอืสมทุรสาคร จ ากดั 

ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ในการจดัหา

สายพานล าเลยีงพรอ้มลอ้เคลือ่นยา้ย ชดุ 1 175,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 230,200                   

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 230,200                   

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 121,200                   

งบลงทนุ 121,200                   

ครุภณัฑ์ 121,200                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 121,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลโคกขาม อ าเภอ

เมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 2 60,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens นิคมสหกรณ์โคกขาม ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 30,300                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens นิคมสหกรณ์บา้นไร่ ต าบลพนัทา้ยนรสงิห ์อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 30,300                        

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 109,000                   

งบลงทนุ 109,000                   

ครุภณัฑ์ 109,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 109,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลโคก

ขาม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 3 66,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร ชดุ 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 3 27,000                        

กระทรวงคมนาคม 965,209,200               

กรมเจา้ทา่ 125,100,000              

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

โครงการการตรวจตราเพือ่สนบัสนุนการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

ตรวจตราเพือ่สนบัสนุนการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

งบด าเนินงาน 100,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 50,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 120,000,000              

โครงการพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนระบบโลจสิตกิส์ 120,000,000              

พฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนระบบโลจสิตกิส์ 120,000,000              

งบลงทนุ 120,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 120,000,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 120,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ชายฝัง่ทะเลที่

ร่องน า้สมทุรสาคร (ท่าจนี) อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร เน้ือดนิ ลบ.ม. 2000000 120,000,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 5,000,000                 

การพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการขนส่งทางน า้ 5,000,000                 

ขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ 5,000,000                 

งบลงทนุ 5,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าส ารวจออกแบบ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษาดา้นวศิวกรรม เศรษฐศาสตรแ์ละสิง่แวดลอ้ม 

ส าหรบัการด าเนินการขดุลอกและบ ารุงรกัษา ร่องน า้สมทุรสาคร (ท่าจนี) อ.

เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร ฉบบั 1 5,000,000                    

กรมการขนส่งทางบก 1,370,700                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,370,700                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 
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งบลงทนุ 1,370,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,370,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,370,700                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลท่า

จนี อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 405,675,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 230,515,000              

โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 15,000,000                

ยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3091 ตอน ออ้มนอ้ย - 

สมทุรสาคร จ. สมทุรสาคร แห่ง 1 15,000,000                   

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 39,375,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 39,375,000                

งบลงทนุ 39,375,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 39,375,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 39,375,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานขา้มแม่น า้ท่าจนีฝัง่

ตะวนัตก - นาโคก ตอน 1 จ.สมทุรสาคร กม. 1.855 19,875,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานขา้มแม่น า้ท่าจนีฝัง่

ตะวนัตก - นาโคก ตอน 2 จ.สมทุรสาคร กม. 3.171 19,500,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 140,000,000              

ก่อสรา้งสะพานและทางต่างระดบั 80,000,000                

งบลงทนุ 80,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 80,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานกลบัรถบนทางหลวงหมายเลข 35 ที่ กม. 34  (ขา

ออก) (พรอ้มทางขนาน) จ.สมทุรสาคร แห่ง 1 80,000,000                   

แกไ้ขปญัหาการจราจรในพื้นที ่กทม. ปริมณฑล และเมอืงหลกั 60,000,000                

งบลงทนุ 60,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายสมทุรสาคร - ต.โคกขาม จ.สมทุรสาคร กม. 6.937 60,000,000                   

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 36,140,000                

ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง 35,000,000                

งบลงทนุ 35,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานขา้มแม่น า้ท่าจนี

ฝัง่ตะวนัตก - นาโคก จ.สมทุรสาคร แห่ง 1 35,000,000                   

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 1,140,000                 

งบลงทนุ 1,140,000                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,140,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 1,140,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3274 ตอน หลกัสาม - บางโทรดั 

จ.สมทุรสาคร แห่ง 1 1,140,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 170,810,000              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 158,860,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 130,260,000              

งบลงทนุ 130,260,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 130,260,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 107,760,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงสมทุรสาคร กม. 496 60,820,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3091 ตอน ออ้มนอ้ย - สมทุรสาคร 

ตอน 1 จ.สมทุรสาคร แห่ง 1 19,140,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานขา้มแม่น า้ท่าจนีฝัง่

ตะวนัตก - นาโคก ตอน 1 จ.สมทุรสาคร แห่ง 1 19,800,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3335 ตอน บา้นสงิห ์- บา้นแพว้ จ. แห่ง 1 8,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 22,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3310 ตอน กระทุมลม้ - พทุธมณฑล 

จ.สมทุรสาคร แห่ง 1 22,500,000                   

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 28,600,000                

งบลงทนุ 28,600,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,600,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 7,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัสมทุรสาคร (ขาเขา้) 

จ.สมทุรสาคร แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัสมทุรสาคร (ขาออก)

 จ.สมทุรสาคร แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบ WIM สถานีตรวจสอบน า้หนกั

สมทุรสาคร (ขาเขา้) จ.สมทุรสาคร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงระบบอ่านระยะเพลาอตัโนมตัิ (King Pin) 

สถานีตรวจสอบน า้หนกัสมทุรสาคร (ขาออก) จ.สมทุรสาคร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

สมทุรสาคร (ขาเขา้) จ.สมทุรสาคร แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

สมทุรสาคร (ขาออก) จ.สมทุรสาคร แห่ง 1 300,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งสถานีตรวจสอบน า้หนกัชนิด WIM บริเวณ

สถานีตรวจสอบน า้หนกัสมทุรสาคร (ขาออก) จ.สมทุรสาคร แห่ง 1 21,000,000                   

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 11,950,000                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 11,950,000                

งบลงทนุ 11,950,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,950,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 11,950,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3091 ตอน ออ้มนอ้ย - 

สมทุรสาคร ตอน 1 จ. สมทุรสาคร แห่ง 1 1,900,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3091 ตอน ออ้มนอ้ย - 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน สมทุรสาคร - บาง

บอน ตอน 1 จ. สมทุรสาคร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน สมทุรสาคร - บาง

บอน ตอน 2 จ. สมทุรสาคร แห่ง 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3423 ตอน สมทุรสาคร - โคกขาม

 จ. สมทุรสาคร แห่ง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมด า - สะพานขา้ม

แม่น า้ท่าจนีฝัง่ตะวนัตก และสายทางหลวงหมายเลข 3091 ตอน ออ้มนอ้ย -

 สมทุรสาคร จ. สมทุรสาคร แห่ง 2 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมด า - สะพานขา้ม

แม่น า้ท่าจนีฝัง่ตะวนัตก ตอน 2 จ. สมทุรสาคร แห่ง 2 2,000,000                    

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 433,063,500              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 184,499,700              

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 54,300,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 54,300,000                

งบลงทนุ 54,300,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 54,300,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 54,300,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.375 - บ.กระทุ่มแบน อ.บา้นแพว้ จ. กม. 1.75 13,300,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.สค.1018 - บ.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.

สมทุรสาคร กม. 1.18 14,300,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.375 - บ.หนองนกไข ่อ.บา้นแพว้ จ. กม. 1.6 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.35 - บ.ท่าจนี อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร กม. 0.78 5,700,000                    

โครงการแกไ้ขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภูมภิาค 130,199,700              

ก่อสรา้งเพือ่การแกไ้ขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภูมภิาค 130,199,700              

งบลงทนุ 130,199,700              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 130,199,700                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 130,199,700                 

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย สค.

2032 แยก ทล.35 - บ.โคกขาม อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร แห่ง 1 130,199,700                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 25,850,000                

โครงการพฒันากรุงเทพมหานคร และเมอืงปริมณฑล 25,850,000                

พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางและสิ่งอ านวยความสะดวกในกรุงเทพมหานคร และเมอืง

ปริมณฑล 25,850,000                

งบลงทนุ 25,850,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,850,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 25,850,000                   
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สค.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 35 -

 บา้นท่าจนี อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร กม. 4.457 25,850,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 212,164,800              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 3,747,800                 

พฒันาสะพานขนาดกลาง 3,600,000                 

งบลงทนุ 3,600,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,600,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองจุน้ยง้ อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร ม. 18 3,600,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 147,800                   

งบลงทนุ 147,800                   

ครุภณัฑ์ 147,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทสมทุรสาคร ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 77,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Sand Cone แขวง

ทางหลวงชนบทสมทุรสาคร ชดุ 1 77,000                        

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 177,740,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 177,740,000              

งบลงทนุ 177,740,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 177,740,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 177,740,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง สค.001 สะพานราชมงัคลาภเิษก อ.บา้นแพว้ จ.

สมทุรสาคร แห่ง 1 1,930,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สค.5022 แยกทางหลวงชนบท สค.

4008 - ศาลมจัฉานุ อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร แห่ง 1 8,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สค.5024 แยกทางหลวงชนบท สค.

3002 - บา้นบางยาง อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สค.1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นคลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมทุรสาคร แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สค.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 35 -

 บา้นพนัทา้ยนรสงิห ์อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร แห่ง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สค.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 35 -

 บา้นพนัทา้ยนรสงิห ์อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สค.2028 แยกทางหลวงหมายเลข 35 -

 บา้นชายทะเลกาหลง อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร แห่ง 1 8,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สค.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 375

 - บา้นเจด็ริ้ว อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สค.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 375

 - บา้นโคกวดั (ตอนสมทุรสาคร) อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สค.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 375

 - บา้นกระทุ่มแบน อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร แห่ง 1 3,000,000                    
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สค.5030 แยกทางหลวงชนบท สค.

2004 - วดัสหกรณ์ อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สค.5030 แยกทางหลวงชนบท สค.

2004 - วดัสหกรณ์ อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สค.5036 แยกทางหลวงชนบท สค.

4008 - บา้นรางโคกขาม อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร แห่ง 1 8,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สค.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 35 -

 บา้นท่าจนี อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร แห่ง 1 6,480,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สค.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 

3091 - บา้นหนองนกไข ่อ.กระทุ่มแบน จ.สมทุรสาคร แห่ง 1 8,400,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สค.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 375 - บา้น

หนองนกไข ่อ.บา้นแพว้, กระทุ่มแบน จ.สมทุรสาคร กม. 2.5 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สค.4056 แยกทางหลวงหมายเลข 3091 - บา้น

คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมทุรสาคร กม. 5.5 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทสมทุรสาคร กม. 339 15,130,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 30,677,000                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 29,550,100                

งบลงทนุ 29,550,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,550,100                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 29,550,100                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สค.1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้น

คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมทุรสาคร แห่ง 1 14,500,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 3,021,100                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สค.3007 แยกทาง

หลวงหมายเลข 375 - บา้นเจด็ริ้ว อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร แห่ง 1 649,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สค.2037 แยกทาง

หลวงหมายเลข 35 - บา้นบางยาง อ.เมอืง, บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สค.3002 แยกทาง

หลวงหมายเลข 375 - บา้นหนองนกไข ่อ.บา้นแพว้, กระทุ่มแบน จ. แห่ง 3 5,890,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สค.2055 แยกทาง

หลวงหมายเลข 35 - เมอืงสมทุรสงคราม (ตอนสมทุรสาคร) อ.เมอืง จ. แห่ง 2 3,500,000                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,126,900                 

งบลงทนุ 1,126,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,126,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,126,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทสมทุรสาคร แห่ง 1 1,126,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 10,549,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 649,000                   

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 649,000                   

งบลงทนุ 649,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 649,000                      

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 649,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สค.

3007 แยกทางหลวงหมายเลข 375 - บา้นเจด็ริ้ว อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร แห่ง 1 649,000                      

โครงการปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 9,900,000                 

ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 9,900,000                 
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งบลงทนุ 9,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,900,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย สค.3010 แยกทาง

หลวงหมายเลข 375 - บา้นโคกวดั อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร แห่ง 1 9,900,000                    

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 31,568,700                

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 26,657,200                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 789,200                   

โครงการขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการบริหารจดัการ

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 789,200                   

ขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการบริหารจดัการทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 789,200                   

งบด าเนินงาน 789,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 789,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั และ

อนุกรรมการ ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการบริหารจดัการทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 38,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 62,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 61,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุและติดตามงานของ

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการบริหาร

จดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 97,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 91,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 28,400                        

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 24,717,000                

โครงการบริหารจดัการขยะทะเล 24,717,000                

บริหารจดัการขยะทะเล 24,717,000                

งบลงทนุ 24,717,000                

ครุภณัฑ์ 24,717,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 24,000,000                   

รายการระดบัที1่: เรือเกบ็ขยะ ขนาดความยาวไม่นอ้ยกวา่ 35 ฟตุ พรอ้ม

อปุกรณ์ ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ล า 1 24,000,000                   

ครุภณัฑส์ ารวจ 717,000                      

รายการระดบัที1่: ทุ่นกกัขยะ ขนาดความยาวไม่นอ้ยกวา่ 100 เมตร ต าบล

บางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 2 717,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 151,000                   

โครงการพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละแกไ้ขปญัหาสิ่งแวดลอ้ม 151,000                   

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละสาธติการเพาะช ากลา้ไมป่้าชายเลน (ภาคกลาง) 151,000                   

งบด าเนินงาน 151,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 151,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 55,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 14,300                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 44,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 6,800                         

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,000,000                 

พื้นทีท่รพัยากรทางทะเล ชายฝัง่ทะเล และป่าชายเลน ไดร้บัการบริหารจดัการ 1,000,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเรือทรพัยากรทางทะเลเเละชายฝัง่ 219 ต าบล

บางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ล า 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเรือทรพัยากรทางทะเลเเละชายฝัง่ 801 ต าบล

บางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ล า 1 500,000                      

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 2,206,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 2,206,000                 

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 1,966,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 1,966,000                 

งบลงทนุ 1,966,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,966,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,966,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนวดัน่วมกานนท ์ หมู่ที่ 5

 ต าบลชยัมงคล อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนบา้นคลองหลวง  หมู่ที่ 

5  ต าบลอ าแพง อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 983,000                      

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 240,000                   

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 240,000                   

งบลงทนุ 240,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 240,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นคลองแพว้ หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นแพว้ อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 1,693,000                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 1,693,000                 

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 1,693,000                 

การแกไ้ขปญัหาชา้งป่าและสตัวป่์าทีส่รา้งผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นทีอ่นุรกัษส์ตัวป่์า 1,693,000                 

งบลงทนุ 1,693,000                 

ครุภณัฑ์ 1,693,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,693,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑส์ าหรบัการท าหมนัลงิ จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 1,693,000                    

กรมป่าไม ้ 1,012,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,012,500                 
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พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 1,012,500                 

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 1,012,500                 

งบลงทนุ 1,012,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,012,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,012,500                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัสมทุรสาคร ไร่ 1 500                           

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัสมทุรสาคร กลา้ 37000 281,200                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัสมทุรสาคร กลา้ 252000 730,800                      

กระทรวงมหาดไทย 295,319,800               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 8,473,000                 

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 168,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 168,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 168,000                   

งบรายจ่ายอื่น 168,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 168,000                      

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 7,465,000                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 7,465,000                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 3,965,000                 

งบลงทนุ 3,965,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,965,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,965,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดั

สมทุรสาคร ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 3,965,000                    

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                     
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ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 1,455,000                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,455,000                 

โครงการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ 1,288,000                 

สนบัสนุนการขบัเคลือ่นศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ศูนย์

ด ารงธรรมอ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร คนั 1 1,288,000                    

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 167,000                   

การบริหารงานอ าเภอ 167,000                   

งบลงทนุ 167,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 167,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 167,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 167,000                      

กรมทีด่นิ 573,400                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 573,400                   

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 573,400                   

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 573,400                   

งบลงทนุ 573,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 573,400                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 573,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลหลกัสาม

 อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 573,400                      

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 256,910,900              

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 31,908,800                

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 31,908,800                

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 31,908,800                

งบลงทนุ 31,908,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,908,800                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 25,908,800                   

รายการระดบัที1่: โครงการซอ่มแซมและปรบัปรุงระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่

โกรกกราก ระยะที่ 2 อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 16,908,800                   

รายการระดบัที1่: โครงการซอ่มแซมและปรบัปรุงระบบป้องกนัน า้ท่วม

เทศบาลนครสมทุรสาคร พื้นที่ชมุชนต าบลท่าฉลอม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร

 จงัหวดัสมทุรสาคร (ระยะที่ 2) แห่ง 1 9,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงภูมทิศันแ์ละเขือ่นป้องกนัตลิง่ บริเวณ

วดัน่วมกานนท ์เทศบาลต าบลชยัมงคล อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั แห่ง 1 6,000,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 225,002,100              
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โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 225,002,100              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 225,002,100              

งบลงทนุ 225,002,100              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 225,002,100                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 225,002,100                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองด าเนินสะดวก บริเวณบา้นดอน

กระทอื หมู่ที่ 1 ต าบลสวนสม้ อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร (ระยะที่ 

2) ความยาว 150 เมตร แห่ง 1 9,054,700                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองสุนขัหอน บริเวณวดันอ้ย

นางหงส ์ต าบลท่าจนี อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว 273 เมตร แห่ง 1 12,700,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ท่าจนี บริเวณชมุชนบา้นพนัธุ

วงษ ์ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว 728 เมตร แห่ง 1 43,888,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ท่าจนี (บา้นคลองส าโรง) ระยะที่

 2 หมู่ที่ 5 ต าบลสวนสม้ อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว 120 แห่ง 1 10,810,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองสุนขัหอน บริเวณวดัใหญ่บา้น

บ่อ หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นบ่อ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว 328 แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ท่าจนี บริเวณวดัเทพรตันาราม 

หมู่ที่ 1 ต าบลสวนสม้ อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว 158 แห่ง 1 11,679,400                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ท่าจนี หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3 ต าบล

บางยาง อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว 428 เมตร แห่ง 1 17,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ท่าจนี บริเวณชมุชนบา้นพนัธุ

วงษ ์ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร (ระยะที่ 2) ความยาว แห่ง 1 34,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองสุนขัหอน พื้นที่ชมุชนวดัวสุิ

ทธาราม หมู่ที่ 4 ต าบลบางกระเจา้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว แห่ง 1 26,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ท่าจนี พื้นที่ชมุชนบา้นคลอง

ส าโรง หมู่ที่ 5 ต าบลสวนสม้ อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว แห่ง 1 22,110,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ท่าจนี บริเวณชมุชนท่าใหม่ ถงึ

หลงัโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ต าบลตลาดกระทุ่มแบน อ าเภอกระทุ่มแบน 

จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว 720 เมตร แห่ง 1 23,760,000                   

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 27,907,500                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 264,900                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 264,900                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 264,900                   

งบลงทนุ 264,900                   

ครุภณัฑ์ 264,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 66,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 3 66,300                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั ตู ้ 3 16,500                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

สมทุรสาคร ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ตวั 6 10,200                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 3 8,700                         
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03740000 จงัหวดัสมทุรสาคร

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั ชดุ 6 18,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 198,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 3 198,600                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั เครื่อง 3 66,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

สมทุรสาคร ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสมทุรสาคร 

ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 3 27,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลมหาชยั ชดุ 6 22,800                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 6 34,800                        

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 27,596,600                

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 1,400,000                 

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 1,400,000                 

งบอดุหนุน 1,400,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่

มาก หมู่ที่ 5 บา้นทุ่งอนิทรีย ์ต าบลหลกัสาม องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หลกัสาม อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 1,400,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 859,600                   

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 859,600                   

งบอดุหนุน 859,600                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 859,600                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 859,600                      

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

กาหลง องคก์ารบริหารส่วนต าบลกาหลง อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 5 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ศรีเมอืง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03740000 จงัหวดัสมทุรสาคร

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บางป้ิง 

เทศบาลต าบลนาด ีอ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คลองซือ่

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางโทรดั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บางน า้จดื

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางน า้จดื อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรีสุ

ทธาราม เทศบาลต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัใต ้

บา้นบ่อ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นบ่อ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโคก

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลพนัทา้ยนรสงิห ์อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คอก

กระบอื องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอกกระบอื อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คลอง

มะเดื่อ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองมะเดื่อ อ าเภอกระทุ่มแบน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แคราย 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแคราย อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดอน

 เทศบาลต าบลดอนไก่ด ีอ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าไม ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าไม ้อ าเภอกระทุ่ม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

นกไข ่องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองนกไข ่อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คลอง

ภาษเีจริญ เทศบาลต าบลสวนหลวง อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ศพด.1 

เทศบาลนครออ้มนอ้ย อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชมุชนท่า

ใหม่ เทศบาลเมอืงกระทุ่มแบน อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็รตัน

ธรรมสาคร เทศบาลต าบลเกษตรพฒันา อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03740000 จงัหวดัสมทุรสาคร

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เจด็ริ้ว 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเจด็ริ้ว อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็พระครู

โสภณ-สมทุรสาร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแพว้ อ าเภอบา้นแพว้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดัยกกระบตัร เทศบาลต าบลหลกัหา้ อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทปีงักร

การุณยมติร องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ าแพง อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบา้นแพว้ เทศบาลต าบลบา้นแพว้ อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหลกัสาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหลกัสาม อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลบางปลา เทศบาลต าบลบางปลา อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลคลองภาษี

เจริญ เทศบาลต าบลสวนหลวง อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลคลองมะเดื่อ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองมะเดื่อ 

อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 2 30,700                        

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 25,337,000                

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 25,337,000                

งบอดุหนุน 25,337,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,337,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 25,337,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนเพชร

เกษม สายกรุงเทพฯ - นครปฐม ต าบลออ้มนอ้ย มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

2,069 ตารางเมตร เทศบาลนครออ้มนอ้ย อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั สาย 1 5,630,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สค.ถ. 17-003 สายเลยีบคลองเทพกาญจนา หมู่ที่ 3, 5

 ต าบลคอกกระบอื กวา้ง 7.20 เมตร ยาว 1,840 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอกกระบอื อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั สาย 1 3,680,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตผสม

ยางพารา ถนนเพชรเกษมบริเวณแยกออ้มนอ้ย ต าบลออ้มนอ้ย มพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 10,000 ตารางเมตร เทศบาลนครออ้มนอ้ย อ าเภอกระทุ่ม สาย 1 8,822,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต บริเวณ

วดับางยาง ถงึ บริเวณประตูน า้คลองตนั หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 2) ต าบลเกษตร

พฒันา กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 5,000 ตารางเมตร เทศบาลต าบลเกษตรพฒันา อ าเภอบา้นแพว้ สาย 1 5,077,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ สค.ถ.6-0006 หมู่ที่ 4 ต าบลท่าจนี กวา้ง 6.40 เมตร ยาว 204 

เมตร หนา 0.08 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,305 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลท่าจนี อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร สาย 1 2,128,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 46,000                     

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 46,000                     

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 46,000                     

งบลงทนุ 46,000                     

ครุภณัฑ์ 46,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 46,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลมหาชยั 

อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสมทุรสาคร ต าบล

มหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 29,000                        

กระทรวงยตุธิรรม 58,697,100                

กรมคุมประพฤติ 130,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 130,000                   

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 130,000                   

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 130,000                   

งบลงทนุ 130,000                   

ครุภณัฑ์ 130,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนา ระบบดจิติอล ความละเอยีด 300 x 

400 จดุต่อตารางน้ิว ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัสมทุรสาคร  ต าบล

มหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 130,000                      

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 8,500                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 8,500                      

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 8,500                      

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 8,500                      

งบลงทนุ 8,500                      

ครุภณัฑ์ 8,500                         

ครุภณัฑส์ านกังาน 8,500                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัสมทุรสาคร  ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 8,500                         

กรมราชทณัฑ์ 7,643,900                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 449,800                   

โครงการฝึกวชิาชพีผูต้อ้งขงัเพือ่การมงีานท า 449,800                   

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการฝึกวชิาชพี 449,800                   

งบลงทนุ 449,800                   

ครุภณัฑ์ 449,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 449,800                      

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรเ์พือ่การจดัการศึกษาวชิาชพีผูต้อ้งขงั เรือนจ า

จงัหวดัสมทุรสาคร  ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั ชดุ 1 449,800                      
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แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 6,963,400                 

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 6,963,400                 

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 6,963,400                 

งบลงทนุ 6,963,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,963,400                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 225,900                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบ่อบ าบดัน า้เสยี เรือนจ าจงัหวดัสมทุรสาคร  

ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 225,900                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 6,737,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรือนจ าจงัหวดัสมทุรสาคร  ต าบลบางหญา้แพรก

 อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 6,737,500                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 230,700                   

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 230,700                   

ควบคุมผูต้อ้งขงั 230,700                   

งบลงทนุ 230,700                   

ครุภณัฑ์ 230,700                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 173,700                      

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

จงัหวดัสมทุรสาคร  ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั ใบ 10 150,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็   4 ลิ้นชกั เรือนจ าจงัหวดัสมทุรสาคร  ต าบลบาง

หญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ตู ้ 3 23,700                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 57,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ มอเตอรไ์ฟฟ้า สูบน า้ได ้1,130

 ลติรต่อนาท ีเรือนจ าจงัหวดัสมทุรสาคร  ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยา แบบใชแ้รงลม ชนิดสะพายหลงั ขนาด 3.5 

แรงมา้ เรือนจ าจงัหวดัสมทุรสาคร  ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 25,000                        

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 50,914,700                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 50,914,700                

สนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 50,914,700                

การบริหารจดัการอยา่งบูรณาการ 50,914,700                

งบลงทนุ 50,914,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,914,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารชดุพกัอาศยัขา้ราชการ พรอ้ม

ระบบสาธารณูปโภค ส านกังาน ปปส.ภ.7 ต าบลบางโทรดั อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 12,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 38,914,700                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารส านกังาน ปปส.ภาค 7 ต าบลบาง

โทรดั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 38,914,700                   

กระทรวงแรงงาน 19,959,300                

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 65,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 65,000                     

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 65,000                     
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บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 65,000                     

งบลงทนุ 65,000                     

ครุภณัฑ์ 65,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้  ส านกังานแรงงานจงัหวดั

สมทุรสาคร  ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 5 50,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานแรงงานจงัหวดั

สมทุรสาคร  ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ตู ้ 1 15,000                        

กรมการจดัหางาน 3,005,300                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 2,859,200                 

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 615,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 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 142,800                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 36,800                     

งบด าเนินงาน 36,800                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 36,800                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 9,800                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 10,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,400                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 7,700                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

โครงการศูนยป์ระสานแรงงานประมง 2,101,400                 

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ละจดัระเบยีบแรงงานต่างดา้วในภาคประมง 2,101,400                 

งบด าเนินงาน 2,101,400                 
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,004,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 43,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 540,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,156,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพมิพเ์อกสารต่างๆ ครัง้ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 642,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 113,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 113,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 7,300                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 33,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 26,900                        

ค่าสาธารณูปโภค 96,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 19,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 20,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 27,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 17,200                        

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 146,100                   

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 132,600                   

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

สรา้งคุณค่าภูมปิญัญาผูสู้งอายุ 76,000                     

งบด าเนินงาน 76,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 76,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 76,000                        
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โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 16,800,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 16,800,000                

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 16,800,000                

พฒันาระบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน 16,800,000                

งบลงทนุ 16,800,000                

ครุภณัฑ์ 16,800,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 16,800,000                   

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการจ าลองเทคโนโลยกีารผลติอตัโนมตัิข ัน้สูง

และการทดสอบมาตรฐาน สาขาแมคคาทรอนิกสแ์ละ PLC   ต าบลบา้นเกาะ

 อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 14,300,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกทกัษะและทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานสาขา PLC

 พรอ้มอปุกรณ์/โปรแกรมประมวลผลครบชดุ  ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 2,500,000                    

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 89,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 89,000                     

สถานประกอบกจิการมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัมาตรฐานแรงงานไทย ความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 24,000                     

ส่งเสริม และสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบั

มาตรฐานแรงงานไทย ความรบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 24,000                     

งบลงทนุ 24,000                     

ครุภณัฑ์ 24,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 24,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงเคลือ่นที่ ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร เครื่อง 1 24,000                        

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 65,000                     

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 65,000                     

งบลงทนุ 65,000                     

ครุภณัฑ์ 65,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 65,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัม๊น า้ ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครอง

แรงงานจงัหวดัสมทุรสาคร  ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

กระทรวงวฒันธรรม 1,651,800                 
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ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 154,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 154,600                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 154,600                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 154,600                   

งบลงทนุ 154,600                   

ครุภณัฑ์ 154,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 154,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ  แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บทียูี ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัสมทุรสาคร  ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 4 144,800                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊วางคอมพวิเตอร ์ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

สมทุรสาคร  ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ตวั 2 9,800                         

กรมศิลปากร 1,497,200                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 1,497,200                 

โครงการพฒันาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรม 1,497,200                 

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วและแหลง่เรียนรูท้างศิลปวฒันธรรมเพือ่เชื่อมโยงการทอ่งเทีย่ว

พื้นทีร่ะดบัภาคกลาง 1,497,200                 

งบรายจ่ายอื่น 1,497,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาทางโบราณคดแีละอนุรกัษแ์หลง่เรือ

โบราณพนมสุรินทร์ รายการ 0 1,497,200                    

กระทรวงศึกษาธิการ 648,302,934               

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 169,791,100              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 409,500                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 409,500                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 409,500                   

งบรายจ่ายอื่น 409,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 409,500                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 18,504,200                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 18,504,200                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 6,671,700                 

งบอดุหนุน 6,671,700                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,671,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 6,615,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 56,000                        

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 11,832,500                

งบอดุหนุน 11,832,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 11,832,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 11,744,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 88,000                        

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 144,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 144,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 144,000                   
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งบรายจ่ายอื่น 144,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 144,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 148,741,200              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 148,741,200              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 7,919,700                 

งบอดุหนุน 7,919,700                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,919,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 1,288,500                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 1,336,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 5,294,900                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 140,821,500              

งบอดุหนุน 140,821,500              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 140,821,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 120,679,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 6,421,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 4,017,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 3,828,700                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 5,873,600                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,992,200                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 1,263,500                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 1,263,500                 

งบลงทนุ 1,263,500                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

สมทุรสาคร ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

สมทุรสาคร ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

สมทุรสาคร ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรสาคร 

ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

สมทุรสาคร ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรสาคร 

ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลท่าทราย อ าเภอ

เมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร เครื่อง 2 3,600                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรสาคร 

ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลท่าทราย 

อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

สมทุรสาคร ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 23,200                        

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 496,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 496,700                   

งบลงทนุ 496,700                   

ครุภณัฑ์ 496,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 496,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลท่าทราย อ าเภอ

เมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 18 288,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 18 68,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

สมทุรสาคร ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลท่าทราย อ าเภอ

เมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 7,700                         
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ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 232,000                   

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 232,000                   

งบลงทนุ 232,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 232,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 232,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งระบบน า้ประปา ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่

การศึกษาสมทุรสาคร ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั แห่ง 1 232,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 268,299,334              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 783,654                   

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 783,654                   

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 783,654                   

งบด าเนินงาน 783,654                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 783,654                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 783,654                      

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 โรงเรียนเฉลมิพระ

เกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์สมทุสาคร ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ต าบลบางโทรดั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 169,872,500              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 165,688,700              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 165,688,700              

งบอดุหนุน 165,688,700              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 165,688,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 38937 165,688,700                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 38937 24,562,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 38937 13,810,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 38937 14,035,400                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 38937 20,024,100                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 38937 93,255,500                   

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 4,183,800                 

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 3,663,800                 

งบลงทนุ 3,663,800                 

ครุภณัฑ์ 1,800,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัศรีสุทธาราม ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัเกตุมดศีรีวราราม ต าบลบางโทรดั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร ชดุ 1 200,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03740000 จงัหวดัสมทุรสาคร

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัสุวรรณรตันาราม ต าบลแคราย อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นดอนไผ(่อดุม-สอางคอ์ุ่นสุวรรณ) ต าบลหนองสองหอ้ง อ าเภอ

บา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัหนองบวั ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนกศุลวทิยา ต าบลบางยาง อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนหลกัสองส่งเสริมวทิยา ต าบลหลกัสอง อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัหลกัสีพ่พิฒันร์าษฎรอ์ปุถมัภ ์ต าบลยกกระบตัร อ าเภอบา้นแพว้ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List)  

โรงเรียนวดัเจด็ร ้วิ ต าบลเจด็ริ้ว อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,863,800                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,863,800                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัเกตุมดศีรีวราราม ต าบลบางโทรดั อ าเภอ

เมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 256,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัสุวรรณรตันาราม ต าบลแคราย อ าเภอ

กระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 163,700                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัหนองบวั ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นแพว้ 

จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 377,800                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนกศุลวทิยา ต าบลบางยาง อ าเภอกระทุ่มแบน 

จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 195,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนหลกัสองส่งเสริมวทิยา ต าบลหลกัสอง อ าเภอ

บา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 264,300                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัหลกัสีพ่พิฒันร์าษฎรอ์ปุถมัภ ์ต าบล

ยกกระบตัร อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัเจด็ริ้ว  ต าบลเจด็ริ้ว อ าเภอบา้นแพว้ แห่ง 1 247,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 520,000                   

งบลงทนุ 520,000                   

ครุภณัฑ์ 520,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 520,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางยาง(บางยางพทิยาคาร) ต าบลบางยาง อ าเภอ

กระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทอ้งคุง้ ต าบลท่าเสา อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวงันกไข ่ต าบลหนองนกไข ่อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03740000 จงัหวดัสมทุรสาคร

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเจริญสุข ต าบลอ าแพง อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นรางสายบวั ต าบลคลองตนั อ าเภอบา้นแพว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองส าโรง ต าบลสวนสม้ อ าเภอบา้นแพว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัธรรมโชติ ต าบลโรงเข ้อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นด าเนินสะดวก(กมิลี้มณีฉาย) ต าบลสวนสม้ อ าเภอ

บา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัธญัญารามราษฎรบ์  ารุง ต าบลอ าแพง อ าเภอบา้น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนท านบแพว้ ต าบลยกกระบตัร อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาโคก(นาเกลอืสมัพนัธ)์ ต าบลนาโคก อ าเภอ

เมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเกาะ(ส าลรีาษฎรอ์ปุถมัภ )์ ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอ

เมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเมอืงสมทุรสาคร ต าบลบางโทรดั อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชายทะเลโคกขามมติรภาพที่ 95 ต าบลโคกขาม 

อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัชผีา้ขาว ต าบลท่าจนี อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชายทะเลกาหลง ต าบลกาหลง อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชายทะเลบางกระเจา้ ต าบลบางกระเจา้ อ าเภอ

เมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัดาบ ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัราษฎรธ์รรมาราม ต าบลนาโคก อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวสุิทธาราม ต าบลบางกระเจา้ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัน่วมกานนท ์ต าบลชยัมงคล อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันาขวาง ต าบลกาหลง อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเจริญสุขาราม ต าบลบางกระเจา้ อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03740000 จงัหวดัสมทุรสาคร

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางพล ีต าบลบางโทรดั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางน า้วน(รอดพทิยาคม) ต าบลบางโทรดั อ าเภอ

เมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าทราย ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 96,663,980                

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 445,520                   

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 445,520                   

งบลงทนุ 445,520                   

ครุภณัฑ์ 445,520                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 445,520                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

กระโจมทอง ต าบลหลกัสอง อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 57 84,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่าทราย ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บางน า้จดื ต าบลบางน า้จดื อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคลองกระทุ่มแบน ต าบลคลองมะเดื่อ อ าเภอกระทุ่มแบน ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นด าเนินสะดวก (กมิลี้มณีฉาย) ต าบลสวนสม้ อ าเภอบา้นแพว้ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัปจัจนัตาราม ต าบลนาโคก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคลองซือ่ ต าบลบางโทรดั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดักระซา้ขาว ต าบลบา้นบ่อ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 75,001,560                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 59,780,900                

งบลงทนุ 59,780,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 59,780,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

วดัออ้มนอ้ย (มติรครูราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลออ้มนอ้ย อ าเภอกระทุ่มแบน หลงั 1 3,978,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 43,267,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 108 ล/59-ข (ในเขตแผ่นดนิไหว) โรงเรียน

วดัหนองนกไข ่ต าบลหนองนกไข ่อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร หลงั 1 11,784,000                   

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

หอ้งเรียน โรงเรียนวดัปจัจนัตาราม ต าบลนาโคก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นคลองตนั ต าบล

เกษตรพฒันา อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนวดัท่ากระบอื (ท่า

กระบอืพทิยาคาร) ต าบลบางยาง อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร หลงั 1 393,000                      
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03740000 จงัหวดัสมทุรสาคร

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นยกกระบตัร ต าบลท่า

ทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนหลวง

แพทยโ์กศลอปุถมัภ ์ต าบลท่าจนี อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน แบบพเิศษ โรงเรียนอนุบาลสมทุรสาคร 

ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร หลงั 1 3,629,300                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ข (ในเขตแผ่นดนิไหว) โรงเรียน

วดัออ้มนอ้ย (มติรครูราษฎรร์งัสรรค)์   ต าบลออ้มนอ้ย อ าเภอกระทุ่มแบน 

จงัหวดัสมทุรสาคร หลงั 1 15,813,400                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,738,800                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโรงเข ้ต าบลโรงเข ้อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดั แห่ง 1 489,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองหลวง ต าบลอ าแพง อ าเภอบา้นแพว้ แห่ง 1 201,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นออ้มโรงหบี ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 568,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลบา้นแพว้ (วนัครู 2500) ต าบลหลกัสาม 

อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 366,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัชผีา้ขาว ต าบลท่าจนี อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร แห่ง 1 578,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหลวงสนิธุร์าษฎรร์งัสฤษฏ ์ต าบลโรงเข ้อ าเภอบา้น แห่ง 1 442,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัธรรมเจดยีศ์รีพพิฒัน ์ต าบลบา้นแพว้ อ าเภอบา้น แห่ง 1 219,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นด าเนินสะดวก (กมิลี้มณีฉาย) ต าบลสวนสม้ 

อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 120,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัคลองตนัราษฎรบ์  ารุง ต าบลเกษตรพฒันา อ าเภอ

บา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 615,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัอ่างทอง (อ่างทองพทิยาคาร) ต าบลบางยาง 

อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 389,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเมอืงสมทุรสาคร ต าบลบางโทรดั อ าเภอเมอืง แห่ง 1 498,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นรางสายบวั ต าบลคลองตนั อ าเภอบา้นแพว้ แห่ง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าทราย ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร แห่ง 1 133,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยกกระบตัร ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืง แห่ง 1 418,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัป้อมวเิชยีรโชติการาม ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 315,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโพธิ์แจ ้ต าบลบางน า้จดื อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร แห่ง 1 408,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัปจัจนัตาราม ต าบลนาโคก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร แห่ง 1 253,500                      
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03740000 จงัหวดัสมทุรสาคร

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัราษฎรธ์รรมาราม ต าบลนาโคก อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 124,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับางกระเจา้ ต าบลบางกระเจา้ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 328,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนไผ่ (อดุม-สอางคอ์ุ่นสุวรรณ) ต าบลหนอง

สองหอ้ง อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 339,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหลกัสองราษฎรบ์  ารุง ต าบลหลกัสอง อ าเภอบา้น แห่ง 1 226,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัศรีเมอืง ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร แห่ง 1 82,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเจริญสุขาราม ต าบลบางกระเจา้ อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 101,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัปากบ่อ (เหลอืงราษฎรบ์  ารุง) ต าบลชยัมงคล 

อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดันาขวาง ต าบลกาหลง อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร แห่ง 1 428,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัใหญ่บา้นบ่อ (บา้นบ่อราษฎรบ ารุง) ต าบลบา้นบ่อ 

อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 685,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดักระโจมทอง ต าบลหลกัสอง อ าเภอบา้นแพว้ แห่ง 1 136,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัชยัมงคล ต าบลหลกัสาม อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัน่วมกานนท ์ต าบลชยัมงคล อ าเภอเมอืง แห่ง 1 205,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัธรรมโชติ ต าบลโรงเข ้อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดั แห่ง 1 208,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับางพล ีต าบลบางโทรดั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร แห่ง 1 604,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร ต าบล

ท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 147,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,796,200                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนวดัราษฎรร์งัสรรค ์ต าบลคอกกระบอื อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 153,700                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนวดัราษฎรบ์  ารุง (ไสว

ราษฏรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลคลองมะเดื่อ อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 285,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

ออ้มโรงหบี ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 759,500                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้นบาง

ป้ิง ต าบลนาด ีอ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 255,700                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนวดัใต ้

บา้นบ่อ ต าบลบา้นบ่อ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 342,000                      
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การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 5,602,160                 

งบลงทนุ 5,602,160                 

ครุภณัฑ์ 5,602,160                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 470,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโคก ต าบลพนัทา้ยนรสงิห ์อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นนาโคก (นาเกลอืสมัพนัธ)์ ต าบลนาโคก

 อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัอ่างทอง (อ่างทองพทิยาคาร) ต าบลบาง

ยาง อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดันาขวาง ต าบลกาหลง อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัใหญ่จอมปราสาท ต าบลท่าจนี อ าเภอ

เมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดักระซา้ขาว ต าบล

บา้นบ่อ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 41,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัโรงเข ้ต าบลโรงเข ้

อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัธญัญารามราษฎร์

บ  ารุง ต าบลอ าแพง อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

แครายเกษตรพนัธุพ์ทิยาคาร ต าบลแคราย อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 652,700                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนวดัโคกขาม (นรสงิหอ์นุสรณ์) ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร

 จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนวดักาหลง (พึง่สุนทรอทุศิ) ต าบลกาหลง อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นดอนไผ่ (อดุม-สอางคอ์ุ่นสุวรรณ) ต าบลหนองสองหอ้ง อ าเภอ

บา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นโรงเข ้ต าบลโรงเข ้อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นทอ้งคุง้ ต าบลท่าเสา อ าเภอกระทุ่มแบน ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นบางป้ิง ต าบลนาด ีอ าเภอเมอืงสมทุรสาคร เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดับางพล ีต าบลบางโทรดั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร

 จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 30,300                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัใหญ่บา้นบ่อ (บา้นบ่อราษฎร

บ ารุง) ต าบลบา้นบ่อ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 4 92,800                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,147,860                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดัโพธิ์แจ ้ต าบลบางน า้จดื อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นปลายคลองนอ้ย ต าบลท่าเสา อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดัท่ากระบอื (ท่ากระบอืพทิยาคาร) ต าบลบางยาง อ าเภอ

กระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

วดัโสภณาราม (ปล ัง่ร่วมราษฎรบ์  ารุง) ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

หนองนกไข ่ต าบลหนองนกไข ่อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นคลองตนั ต าบลเกษตรพฒันา อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

ใตบ้า้นบ่อ ต าบลบา้นบ่อ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

สหกรณ์กสกิรรมชายทะเล ต าบลพนัทา้ยนรสงิห ์อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นชายทะเลบางกระเจา้ ต าบลบางกระเจา้ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัศรีเมอืง 

ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดับาง

กระเจา้ ต าบลบางกระเจา้ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัเจริญ

สุขาราม ต าบลบางกระเจา้ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

สมทุรสาคร ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 213 336,540                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัศรี

ส าราญราษฎรบ์  ารุง ต าบลออ้มนอ้ย อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 177 279,660                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

แค ต าบลออ้มนอ้ย อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดับา้นไร่ 

(ประชานุกูล) ต าบลพนัทา้ยนรสงิห ์อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหลวง

แพทยโ์กศลอปุถมัภ ์ต าบลท่าจนี อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสวนสม้

 (ชืน่สนิอนุสรณ์) ต าบลสวนสม้ อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 44 69,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

หลวง ต าบลอ าแพง อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัน่วมกา

นนท ์ต าบลชยัมงคล อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 33 52,140                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัเกตุมดศีรีวราราม ต าบลบางโทรดั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัดอนโฆสติาราม ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัราษฎรธ์รรมาราม ต าบลนาโคก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนเทพนร

รตัน ์ต าบลนาด ีอ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

รางสายบวั ต าบลคลองตนั อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนท านบ

แพว้ ต าบลยกกระบตัร อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัป้อมวเิชยีรโชติการาม ต าบลมหาชยั อ าเภอ

เมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นยกกระบตัร ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัธรรมโชติ ต าบลโรงเข ้อ าเภอบา้นแพว้ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัชยัมงคล ต าบลหลกัสาม อ าเภอบา้นแพว้ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นสนัดาบ ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นเจริญสุข ต าบลอ าแพง อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดัเกาะ (ส าลรีาษฎรอ์ปุถมัภ )์ ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นดอนไก่ด ีต าบลดอนไก่ด ีอ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นวงัจรเข ้ต าบลหลกัสาม อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดับางปลา ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลอื ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัศิริมงคล ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นชายทะเลโคกขามมติรภาพที9่5 ต าบลโคกขาม อ าเภอ

เมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 2,025,000                 

งบลงทนุ 2,025,000                 

ครุภณัฑ์ 2,025,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 65,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 10 แผ่น 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร ต าบลท่าทราย อ าเภอ

เมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร เครื่อง 1 40,200                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมทุรสาคร ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั ตู ้ 1 5,500                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 382,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมทุรสาคร ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร 

ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 8 128,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร ต าบลท่าทราย อ าเภอ

เมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร ต าบลท่าทราย 

อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 3 27,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมทุรสาคร ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร เครื่อง 14 81,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร เครื่อง 10 25,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 3,100                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร ต าบลท่า

ทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมทุรสาคร ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั ตู ้ 1 6,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 42,900                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร ต าบล

ท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร ต าบลท่า

ทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร จอ 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมทุรสาคร ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั เครื่อง 1 10,300                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,527,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนวดัราษฎรบ์  ารุง (ไสวราษฏรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลคลองมะเดื่อ อ าเภอ

กระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนวดัศรีสุทธาราม ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร ชดุ 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

ราษฎรร์งัสรรค ์ต าบลคอกกระบอื อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

คลองครุ ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดันางสาว ต าบลท่าไม ้อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดัสามคัคีศรทัธาราม ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดัเจด็ริ้ว ต าบลเจด็ริ้ว อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนวดัท่าเสา ต าบลท่าเสา อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดับาง

หญา้แพรก ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 70 117,600                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัหนองบวั ต าบลหนอง

บวั อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 120,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 7,593,500                 

งบลงทนุ 7,593,500                 

ครุภณัฑ์ 95,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 95,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนทปีงักรวทิยาพฒัน ์(วดัสุนทรสถติ)ในพระราชูปถมัภ์

ฯ ต าบลอ าแพง อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร ตวั 2 38,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนทปีงักรวทิยาพฒัน ์(วดัสุนทรสถติ)ในพระ

ราชูปถมัภฯ์ ต าบลอ าแพง อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 2 56,400                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,498,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

เฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์สมทุสาคร ต าบลบางโทรดั อ าเภอ

เมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร หลงั 1 3,978,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,146,700                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระศรีนครินทร ์สมทุสาคร ต าบลบางโทรดั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระศรีนครินทร ์สมทุสาคร ต าบลบางโทรดั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร หลงั 1 640,500                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,523,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทปีงักรวทิยาพฒัน ์(วดัสุนทรสถติ)ในพระราชูปถมัภฯ์

 ต าบลอ าแพง อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 1,523,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 850,800                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนเฉลมิพระ

เกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์สมทุสาคร ต าบลบางโทรดั อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 850,800                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 14,601,700                
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การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 13,401,300                

งบลงทนุ 13,401,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,401,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,811,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 216 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดนิไหว) โรงเรียน

พนัทา้ยนรสงิหว์ทิยา ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั หลงั 1 4,294,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ข (ในเขตแผ่นดนิไหว) โรงเรียน

สมทุรสาครบูรณะ ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร หลงั 1 5,517,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,590,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสมทุรสาครบูรณะ ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืง แห่ง 1 1,181,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหลกัสองส่งเสริมวทิยา ต าบลหลกัสอง อ าเภอบา้น แห่ง 1 492,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหลกัสีพ่พิฒันร์าษฎรอ์ปุถมัภ ์ต าบลยกกระบตัร 

อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 356,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัธรรมจริยาภริมย ์ต าบลหลกัสาม อ าเภอบา้นแพว้ แห่ง 1 351,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสมทุรสาครวุฒชิยั ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 415,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนออ้มนอ้ยโสภณชนูปถมัภ ์ต าบลออ้มนอ้ย อ าเภอ

กระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 300,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกระทุ่มแบน (วเิศษสมทุคุณ) ต าบลตลาดกระทุ่มแบน

 อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 492,400                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 1,200,400                 

งบลงทนุ 1,200,400                 

ครุภณัฑ์ 1,200,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนพนัทา้ยนร

สงิหว์ทิยา ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนหลกัสอง

ส่งเสริมวทิยา ต าบลหลกัสอง อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 1,983,300                 

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 933,300                   

งบลงทนุ 933,300                   

ครุภณัฑ์ 933,300                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั คนั 1 814,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 119,300                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลโคกขาม อ าเภอ

เมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ตวั 1 13,600                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลโคก

ขาม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 200 น้ิว

 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 23,200                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 490,000                   

งบลงทนุ 490,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 490,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 490,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

สมทุรสาคร ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 490,000                      

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 560,000                   

งบอดุหนุน 560,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 560,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 560,000                      

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 4,631,900                 

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นทศันศิลป์  นาฏศิลป์ ดนตรี และกฬีา 4,631,900                 

งบลงทนุ 4,631,900                 

ครุภณัฑ์ 3,631,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร    

โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรส์มทุรสาคร ต าบลบางโทรดั

 อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ถงั 1 15,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,208,000                    

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

สูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 170 กโิลวตัต ์

แบบกระบะเหลก็   โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติ สมเด็จพระศรีนครินทร ์

สมทุรสาคร ต าบลโทรดั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร คนั 1 1,920,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์  

โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติ สมเด็จพระศรีนครินทร ์สมทุรสาคร  ต าบลบางโท

รดั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 23,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์

สมทุรสาคร  ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี   โรงเรียน เฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรี

นครินทร ์สมทุรสาครต าบลบางโทรดั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั เครื่อง 1 7,900                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 37,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติ 

สมเด็จพระศรีนครินทร ์สมทุรสาคร ต าบลบางโทรดั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร ตู ้ 1 19,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

เฉลมิพระเกยีรติ สมเด็จพระศรีนครินทร ์สมทุรสาคร ต าบลบางโทรดั อ าเภอ

เมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV)  ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระศรีนครินทร ์ สมทุรสาคร   ต าบลบางโทรดั อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ฬีา 324,800                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑก์ฬีาอืน่ โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรี

นครินทร ์สมทุรสาคร  ต าบลบางโทรดั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั ชดุ 4 324,800                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติ สมเด็จพระศรีนครินทร ์สมทุรสาคร

  ต าบลบางโทรดั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 103,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 103,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 103,000                   

งบด าเนินงาน 103,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 103,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 103,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 276,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 276,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 44,000                     

งบด าเนินงาน 44,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 44,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 44,000                        

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 10,000                     

งบด าเนินงาน 10,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 10,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 222,000                   

งบด าเนินงาน 222,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 222,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 222,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 39,109,200                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 34,752,600                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 34,752,600                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 34,752,600                

งบอดุหนุน 34,752,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 34,752,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 34,752,600                   
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รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 6,892,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,585,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 3,101,400                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 3,273,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 19,900,300                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 4,356,600                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 2,875,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 2,875,000                 

งบลงทนุ 2,875,000                 

ครุภณัฑ์ 2,875,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,375,000                    

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

ไม่ต า่กวา่ 4,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 105 กโิลวตัต ์ 

วทิยาลยัประมงสมทุรสาคร ต าบลดอนไก่ด ีอ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั คนั 1 1,375,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการทางภาษา  วทิยาลยัการอาชพีบา้น

แพว้ ต าบลเจด็ริ้ว อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 1,500,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 1,400,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 1,400,000                 

งบลงทนุ 1,400,000                 

ครุภณัฑ์ 1,400,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกสถาปตัยกรรมคอมพวิเตอรแ์ละระบบเครือขา่ย  

วทิยาลยัเทคนิคสมทุรสาคร ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั ชดุ 20 700,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกควบคุมมอเตอร ์ วทิยาลยัเทคนิคสมทุรสาคร 

ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 10 700,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยแีละสายปฏบิตักิาร 81,600                     

จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏบิตักิาร 81,600                     

งบลงทนุ 81,600                     

ครุภณัฑ์ 81,600                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 81,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ  วทิยาลยัเทคนิคสมทุรสาคร ต าบล

มหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้าขนาดเสน้ทะแยงมมุขนาด 

200 น้ิว วทิยาลยัเทคนิคสมทุรสาคร ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จอ 1 40,000                        

มหาวทิยาลยัมหดิล 136,321,700              

แผนงานบูรณาการสรา้งความเสมอภาคเพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ 136,321,700              

โครงการพฒันาระบบดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุ 136,321,700              

พฒันาระบบดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุ 136,321,700              

งบอดุหนุน 136,321,700              

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 136,321,700                 

รายการระดบัที1่: โครงการศูนยว์ทิยาการเวชศาสตรผู์สู้งอายรุะดบัชาติ 

คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล รายการ 1 136,321,700                 

สถาบนัวทิยาลยัชมุชน 34,781,600                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 34,781,600                

ผูร้บับริการการศึกษาในวทิยาลยัชมุชน 34,781,600                
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จดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทยีบเทา่ และพฒันาทกัษะอาชพี 34,781,600                

งบลงทนุ 34,781,600                

ครุภณัฑ์ 868,900                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 66,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ส ีแบบ Network  

ต าบลบา้นบ่อ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ต าบลบา้นบ่อ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป  ต าบลบา้นบ่อ 

อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 3,100                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 181,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ต าบลบา้นบ่อ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 6 181,800                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 621,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองโครงกระดูกมนุษย ์แบบเต็มตวั ต าบลบา้นบ่อ 

อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ตวั 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองกลา้มเน้ือ สลบัเพศได ้พรอ้มอวยัวะภายใน แบบ

เต็มตวั  ต าบลบา้นบ่อ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ตวั 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองฝึกปฏบิตัิการช่วยชวีติข ัน้สูงขนาดเต็มตวั แบบ

ผูใ้หญ่  ต าบลบา้นบ่อ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ตวั 1 460,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,912,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 33,912,700                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารศูนยว์ทิยบริการ และอาคารเรียน อาคาร 

คสล. 5 ชัน้ (วชช. สมทุรสาคร) หลงั 1 33,912,700                   

กระทรวงสาธารณสขุ 105,394,200               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 97,861,800                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 96,590,000                

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 7,450,000                 

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 7,450,000                 

งบลงทนุ 7,450,000                 

ครุภณัฑ์ 7,450,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 7,450,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลสมทุรสาคร ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร 

จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลสมทุรสาคร ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

สมทุรสาคร ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลสมทุรสาคร 

ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลสมทุรสาคร 

ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลสมทุรสาคร ต าบล

มหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลสมทุรสาคร ต าบลมหาชยั 

อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร หมอ้ 1 54,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลสมทุรสาคร ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั เครื่อง 3 390,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลสมทุรสาคร 

ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 3 360,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลสมทุรสาคร ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั เครื่อง 3 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลสมทุรสาคร ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั เครื่อง 3 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลสมทุรสาคร

 ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 3 225,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ต าบลตลาดกระทุ่มแบน อ าเภอกระทุ่มแบน เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 

ต าบลตลาดกระทุ่มแบน อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ต าบลตลาดกระทุ่มแบน อ าเภอกระทุ่มแบน เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ต าบลตลาดกระทุ่มแบน อ าเภอกระทุ่มแบน เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลกระทุ่ม

แบน ต าบลตลาดกระทุ่มแบน อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลสมทุรสาคร ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร 

จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลสมทุรสาคร ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

สมทุรสาคร ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลสมทุรสาคร 

ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลสมทุรสาคร 

ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลสมทุรสาคร ต าบล

มหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลสมทุรสาคร ต าบลมหาชยั 

อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลสมทุรสาคร

 ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 3 225,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลสมทุรสาคร ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั เครื่อง 3 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลสมทุรสาคร ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั เครื่อง 3 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลสมทุรสาคร ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั เครื่อง 3 390,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลสมทุรสาคร 

ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 3 360,000                      
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03740000 จงัหวดัสมทุรสาคร

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ต าบลตลาดกระทุ่มแบน อ าเภอกระทุ่มแบน เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ต าบลตลาดกระทุ่มแบน อ าเภอกระทุ่มแบน เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ต าบลตลาดกระทุ่มแบน อ าเภอกระทุ่มแบน เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลกระทุ่ม

แบน ต าบลตลาดกระทุ่มแบน อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 

ต าบลตลาดกระทุ่มแบน อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 120,000                      

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 89,140,000                

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 89,140,000                

งบลงทนุ 89,140,000                

ครุภณัฑ์ 46,504,000                   

ครุภณัฑก์ารเกษตร 59,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นหมอกควนั โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

หนองนกไข ่ต าบลหนองนกไข ่อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 59,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 46,085,000                   

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัใหญ่โคมคู่ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 130,000 ลกัซ์

หลอดแอลอดี ีโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ต าบลตลาดกระทุ่มแบน อ าเภอ

กระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจและผ่าตดัภายในช่องทอ้งและล าไสใ้หญ่

พรอ้มระบบวดิทีศัน ์โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ต าบลตลาดกระทุ่มแบน 

อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 4,120,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อจลุนิทรียด์ว้ยไอน า้ระบบอตัโนมตัิขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 890 ลติร (Pre-Post Vac) ชนิด 2 ประตู โรงพยาบาลสมทุรสาคร

 ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 5,885,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจหวัใจดว้ยคลืน่เสยีงสะทอ้นความถีสู่ง 

โรงพยาบาลสมทุรสาคร ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั เครื่อง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองมะเดื่อ ต าบลคลองมะเดื่อ อ าเภอ

กระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าไม ้ต าบลท่าไม ้อ าเภอกระทุ่มแบน เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนไก่ด ีต าบลดอนไก่ด ีอ าเภอกระทุ่ม เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางยาง ต าบลบางยาง อ าเภอกระทุ่มแบน เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นคลองทองหลาง ต าบลคลองมะเดื่อ 

อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นทอ้งคุง้ ต าบลท่าเสา อ าเภอกระทุ่ม เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นท่าเสา ต าบลท่าเสา อ าเภอกระทุ่มแบน เครื่อง 1 70,000                        
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03740000 จงัหวดัสมทุรสาคร

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นรางปลาซวิ ต าบลสวนหลวง อ าเภอ

กระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสวนหลวง ต าบลสวนหลวง อ าเภอกระทุ่ม

แบน จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสายสี ่ต าบลออ้มนอ้ย อ าเภอกระทุ่มแบน เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองนกไข ่ต าบลหนองนกไข ่อ าเภอ

กระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแคราย ต าบลแคราย อ าเภอกระทุ่มแบน เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิพรอ้มภาควดั

ออกซเิจนในเลอืด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นท านบแพว้ 4 ต าบล

ยกกระบตัร อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิพรอ้มภาควดั

ออกซเิจนในเลอืด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองสองหอ้ง ต าบล

หนองสองหอ้ง อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิพรอ้มภาควดั

ออกซเิจนในเลอืด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโรงเข ้ต าบลโรงเข ้

อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนัส าหรบังานพื้นฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นไร่ ต าบลพนัทา้ยนรสงิห ์อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนัส าหรบังานพื้นฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองสองหอ้ง ต าบลหนองสองหอ้ง อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความคมชดัสูง 

ชนิดสรีะดบัสูง 5 หวัตรวจ โรงพยาบาลสมทุรสาคร ต าบลมหาชยั อ าเภอ

เมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยค์อมพวิเตอรส์  าหรบัจ าลองการรกัษาพรอ้ม

ชดุอปุกรณ์และระบบประกอบการจ าลองการรกัษาแบบ 3 มติิ  โรงพยาบาล

สมทุรสาคร (โรงพยาบาลนครท่าฉลอม) ต าบลท่าฉลอม อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 25,000,000                   

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 360,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบThermalไม่นอ้ยกวา่A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นท านบแพว้ 4 ต าบลยกกระบตัร อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบThermalไม่นอ้ยกวา่A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองสองหอ้ง ต าบลหนองสองหอ้ง อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบThermalไม่นอ้ยกวา่A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลโรงเข ้ต าบลโรงเข ้อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 120,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,636,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 42,636,000                   
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รายการระดบัที1่: ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืง เป็นอาคาร คสล. 4 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 2,170 ตารางเมตร (โครงสรา้งดา้นแผ่นดนิไหว เสาเขม็ลกึ

พเิศษ) ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืงออ้มนอ้ย (โรงพยาบาลกระทุ่มแบน) ต าบล

ตลาดกระทุ่มแบน อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร หลงั 1 41,400,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารกายภาพบ าบดัและหอ้งเกบ็เวชภณัฑ ์เป็นอาคาร 

คสล. 1 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสรา้งดา้น

แผ่นดนิไหว เสาเขม็ลกึพเิศษ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางยาง 

ต าบลบางยาง อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร หลงั 1 1,236,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,271,800                 

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 1,271,800                 

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 1,271,800                 

งบลงทนุ 1,271,800                 

ครุภณัฑ์ 357,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 357,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 36,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั เครื่อง 7 329,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 18,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั เครื่อง 1 28,600                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 914,200                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 914,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารชดุหอ้งพกัขา้ราชการ ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัสมทุรสาคร ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั รายการ 1 914,200                      

โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) 7,532,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 7,532,400                 

ประชาชนไดร้บับริการสุขภาพทีม่คุีณภาพไดม้าตรฐาน 7,532,400                 

พฒันาระบบบริการสุขภาพ 7,532,400                 

งบอดุหนุน 7,532,400                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,532,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารสนบัสนุนบริการ 5 ชัน้ โรงพยาบาลบา้นแพว้ ต าบล

บา้นแพว้ อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร หลงั 1 7,532,400                    

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร

ควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 15,708,000                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 1,198,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,198,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 1,198,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 1,198,000                 

งบอดุหนุน 1,198,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,198,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เจด็โคก ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสามคัคีศรทัธาราม ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโรงเข ้ต าบลโรงเข ้อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร วดั 1 133,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัปจัจนัตาราม ต าบลนาโคก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัไร่ไทรทอง ต าบลนาโคก อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าสุวฑัฒนาราม ต าบลหลกัสาม อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร วดั 1 333,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 14,510,000                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 14,510,000                

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 14,510,000                

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 14,510,000                

งบลงทนุ 14,510,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,510,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,510,000                   

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้สญัญาบตัรขนาด 8 คูหา ระดบั ผกก.ขึ้นไป 

ภ.จว.สมทุรสาคร ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร หลงั 1 11,380,000                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกัระดบั สว. - รอง ผกก. (แบบแฝด) สภ.บางโทรดั

 ต าบลบา้นบ่อ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร หลงั 1 3,130,000                    

หน่วยงานของศาล 38,777,000                

ส านกังานศาลยตุธิรรม 38,777,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 38,777,000                

การอ านวยความยตุธิรรมและคุม้ครองสทิธเิสรีภาพตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ 38,777,000                

เสริมสรา้งระบบการบริหารส านกังาน 38,777,000                

งบรายจ่ายอื่น 38,777,000                

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลเยาวชนและครอบครวั

จงัหวดัสมทุรสาคร ขนาด 4 บลัลงัก ์1 หลงั พรอ้มบา้นพกัและสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ ต าบลนาด ีอ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 38,099,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลเยาวชนและ

ครอบครวัจงัหวดัสมทุรสาคร ขนาด 4 บลัลงัก ์1 หลงั พรอ้มบา้นพกัและ

สิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลนาด ีอ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 677,500                      

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 135,200                   

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัสมทุรสาคร ต าบล

มหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัสมทุรสาคร  ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร ชดุ 2 49,600                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว ) และ ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังาน

คณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัสมทุรสาคร  ต าบลมหาชยั อ าเภอ ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสาหกจิ 138,713,100               

การรถไฟแหง่ประเทศไทย 12,551,500                

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 12,551,500                

โครงการปรบัปรุงสะพานและช่องน า้ 12,551,500                

ปรบัปรุงสะพานและช่องน า้ 12,551,500                

งบลงทนุ 12,551,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,551,500                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,551,500                   

รายการระดบัที1่: งานเปลีย่นหรือเสริมความม ัน่คงสะพานที่ช ารุดหรือรบั

น า้หนกักดเพลามาตรฐาน U.20 ไม่ได ้19 ช่วง   จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 12,551,500                   

การประปาส่วนภูมภิาค 103,301,000              

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 103,301,000              

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 103,301,000              

ค่าปรบัปรุงเสน้ทอ่ 59,981,000                

งบลงทนุ 59,981,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 59,981,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 59,981,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงเสน้ท่อ กปภ.สาขาออ้มนอ้ย อ าเภอ

กระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 59,981,000                   

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 43,320,000                

งบลงทนุ 43,320,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 43,320,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 43,320,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนบา้นแพว้เริ่มจากถนน

พระราม 2 ต าบลชยัมงคล อ าเภอเมอืง ถงึแยกโพหกั (ดา้นซา้ยมอื) ต าบล

บา้นแพว้ อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 43,320,000                   

การเคหะแหง่ชาติ 22,860,600                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 22,860,600                

โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 22,860,600                

 พฒันาสภาพแวดลอ้มชมุชนเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติชมุชน 641,000                   

งบอดุหนุน 641,000                   

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 641,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรสมทุรสาคร (นาด)ี ต าบลนาด ีอ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั แห่ง 1 641,000                      

การจดัสรา้งโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย 22,219,600                

งบอดุหนุน 22,219,600                

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 22,219,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย 

จงัหวดัสมทุรสาคร (กระทุ่มแบน 3) ต าบลตลาด อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั แห่ง 1 22,219,600                   

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 247,706,300               
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จงัหวดัสมทุรสาคร 247,706,300              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 247,706,300              

การพฒันาดา้นสงัคม 31,626,700                

เพิม่ขดีความสามารถดา้นการตลาด 3,200,000                 

งบด าเนินงาน 3,200,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 16,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 76,500                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 76,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,601,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังาน 0 610,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 56,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานที่ 0 980,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการรถรบัจา้ง 0 25,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบและจดัท าผลติภณัฑ์ 0 930,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 106,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 35,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 71,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 370,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 0 90,700                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 280,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 28,500                        

ส่งเสริมพฒันาอาชพี/รายได ้ 7,739,200                 

งบด าเนินงาน 7,739,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,739,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 122,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 875,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 875,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 930,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 595,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการรถรบัจา้ง 0 320,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาติดตามประเมนิผล 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 738,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 720,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 18,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 39,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแผ่นพบั 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 13,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย 0 16,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 4,265,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 510,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 258,600                      

ส่งเสริมการพฒันาสุขภาวะของประชาชนทกุระดบัวยั 9,981,100                 

งบด าเนินงาน 2,763,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,763,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 136,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 927,000                      
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รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 927,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 392,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังาน 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 11,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานที่ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการรถรบัจา้ง 0 291,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 181,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 2,800                         

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 168,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 11,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 13,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 0 1,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 910,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 27,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 174,900                      

งบลงทนุ 7,217,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,217,700                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,495,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้-หอ้งสว้มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นท านพแพว้ ต าบลยกกระบตัร อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 104,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้-สว้มสถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติ 60 

พรรษา นวมนิทราชนีิ ต าบลคอกกระบอื อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั แห่ง 1 209,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้-หอ้งสว้มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นไร่ ต าบลพนัทา้ยนรสงิห ์อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั แห่ง 1 144,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารบา้นพกัเป็นคลนิิกผูสู้งอายสุถานีอนามยั

เฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนีิ ต าบลคอกกระบอื อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายโุรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นคลองสองหอ้ง ต าบลหนองสองหอ้ง อ าเภอบา้นแพว้ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางเดนิ ราวพยงุ ประตูหอ้งน า้ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นกสกิรรมนิคมนาเกลอื ต าบลพนัทา้ยนรสงิห ์อ าเภอ

เมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 199,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางเทา้ ทางลาด ราวพยงุ โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นออ้มโรงหบี ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร แห่ง 1 218,700                      

รายการระดบัที1่:  ปรบัปรุงทางเทา้ ทางลาด ราวพยงุ โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นกระซา้ขาว ต าบลบา้นบ่อ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,722,100                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้-สว้มผูสู้งอายแุละผูพ้กิาร โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลหลกัสอง ต าบลหลกัสอง อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดั แห่ง 1 477,900                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้-สว้มผูสู้งอายแุละผูพ้กิาร โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลหลกัสาม ต าบลหลกัสาม อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดั แห่ง 1 478,800                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้-สว้มผูสู้งอายแุละผูพ้กิารโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองสองหอ้ง ต าบลหนองสองหอ้ง อ าเภอบา้นแพว้ แห่ง 1 404,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้-สว้มผูสู้งอายแุละผูพ้กิารโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นรางชา้งส ีต าบลหลกัสอง อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดั แห่ง 1 404,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้-สว้มผูสู้งอายแุละผูพ้กิารโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นกลางนา ต าบลหนองสองหอ้ง อ าเภอบา้นแพว้ แห่ง 1 209,400                      
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้-สว้มผูสู้งอายแุละผูพ้กิารโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นบางกระเจา้ ต าบลบางกระเจา้ อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 237,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้-สว้มผูสู้งอายแุละผูพ้กิารโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นบางโทรดั ต าบลบางโทรดั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร 

จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้-สว้มผูสู้งอายแุละผูพ้กิารโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นชายทะเลบางกระเจา้ ต าบลบางกระเจา้ อ าเภอ

เมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 241,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้-สว้มผูสู้งอายแุละผูพ้กิารโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นขอม ต าบลพนัทา้ยนรสงิห ์อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร

 จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้-สว้มผูสู้งอายแุละผูพ้กิารโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นกสกิรรมนิคมนาเกลอื ต าบลพนัทา้ยนรสงิห ์อ าเภอ

เมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้-สว้มผูสู้งอายแุละผูพ้กิารโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นบางน า้จดื ต าบลบางน า้จดื อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร

 จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้-สว้มผูสู้งอายแุละผูพ้กิารโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นบางหญา้แพรก ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้-สว้มผูสู้งอายแุละผูพ้กิารโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นบ่อ ต าบลบา้นบ่อ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้-สว้มผูสู้งอายแุละผูพ้กิารโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นกระซา้ขาว ต าบลบา้นบ่อ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้-สว้มผูสู้งอายแุละผูพ้กิารโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นศรีเมอืง ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้-สว้มผูสู้งอายแุละผูพ้กิารโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นออ้มโรงหบี ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร

 จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้-สว้มผูสู้งอายแุละผูพ้กิารโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลวดัน่วมกานนท ์ต าบลชยัมงคล อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร

 จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้-สว้มผูสู้งอายแุละผูพ้กิารสถานีอนามยั

เฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนีิ ต าบลคอกกระบอื อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 300,000                      

ยกระดบัคุณภาพการศึกษา 1,933,400                 

งบด าเนินงาน 1,933,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,933,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 280,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,226,400                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,226,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 372,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 156,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานที่ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการรถรบัจา้ง 0 156,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแผ่นพบั 0 20,000                        
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 25,000                        

การสบืสานเรียนรูว้ฒันธรรมทอ้งถิน่/ชมุชน 773,000                   

งบด าเนินงาน 773,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 773,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 374,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 184,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 184,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 86,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 53,700                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการรถรบัจา้ง 0 32,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 108,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 108,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 20,000                        

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 8,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 8,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 8,000,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 117,604,900              

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาติ 56,718,000                

งบลงทนุ 56,718,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 56,718,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 56,718,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองตาดว้ง บริเวณบา้น

คลองโรงปูน หมู่ที่ 4 ต าบลบางยาง อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร 

ระยะทาง 0.150 กโิลเมตร แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นกนัดนิ เลยีบคลองราษฎรพ์ฒันา หมู่ที่ 8 

ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ระยะทาง 0.820 แห่ง 1 9,011,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นกนัดนิคอนกรีตเสริมเหลก็ บริเวณริมคลอง

ขา้งโรงเรียนวดันางสาว หมู่ที่ 7 ต าบลท่าไม ้อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั

สมทุรสาคร ระยะทาง 0.180 กโิลเมตร แห่ง 1 2,284,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นคอนกรีตเสริมเหลก็ ริมถนนเลยีบคลองวงั

นางก ุ(ต่อเน่ือง) หมู่ที่ 4 ต าบลเกษตรพฒันา อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดั

สมทุรสาคร ระยะทาง 1.360 กโิลเมตร แห่ง 1 9,689,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นกนัดนิคอนกรีตเสริมเหลก็ บริเวณถนน

เลยีบคลองแนวลขิติ หมู่ที่ 1 ต าบลดอนไก่ด ีอ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั

สมทุรสาคร ระยะทาง 0.786 กโิลเมตร แห่ง 1 9,350,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งก าแพงกนัดนิ ถนนสายมติรรางมอญ หมู่ที่ 2 

ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร ระยะทาง 0.407 แห่ง 1 2,104,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งก าแพงกนัดนิริมถนน บริเวณทางเขา้ชมุชน

กระเพาะปลา หมู่ที่ 1 ต าบลยกกระบตัร อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร

 ระยะทาง 0.440 กโิลเมตร แห่ง 1 2,273,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นคอนกรีตเสริมเหลก็ เลยีบริมคลองดอนโฆ 

หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นแพว้ อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร ระยะทาง 0.500 แห่ง 1 5,387,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนเลยีบคลองมะเดื่อ

 - วดัศรีนวล หมู่ที่ 1 ต าบลแคราย อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร 

ระยะทาง 0.530 กโิลเมตร แห่ง 1 5,606,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งก าแพงกนัดนิ บริเวณริมคลองชลประทานด ี2 

(ฝัง่ตะวนัตก) หมู่ที่ 1 ต าบลโรงเข ้อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร 

ระยะทาง  0.364 กโิลเมตร แห่ง 1 1,859,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งก าแพงกนัดนิ บริเวณริมคลองชลประทานด ี2 

(ฝัง่ตะวนัออก) หมู่ที่ 1 ต าบลโรงเข ้อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร 

ระยะทาง 0.209 กโิลเมตร แห่ง 1 1,016,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งก าแพงกนัดนิ บริเวณริมถนนซอยสองหอ้ง - หลกั

หา้ หมู่ที่ 4,5,6 ต าบลหนองสองหอ้ง อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร 

ระยะทาง 0.600 กโิลเมตร แห่ง 1 5,139,000                    

อนุรกัษฟ้ื์นฟูทรพัยากรธรรมชาติ 1,870,900                 

งบด าเนินงาน 1,870,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,870,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 28,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 499,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 499,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 349,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 29,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานที่ 0 54,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการรถรบัจา้ง 0 104,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเพาะช ากลา้ไม ้ 0 29,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอปุกรณ์คดัแยกขยะ 0 74,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าชดุหมกัปุ๋ ย 0 14,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจวดัคุณภาพน า้ 0 45,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 194,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 4,800                         

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 520,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 0 90,100                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 430,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 19,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 79,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตร์ 0 160,000                      

ส่งเสริมการใชป้ระโยชนท์รพัยากรธรรมชาตอิยา่งย ัง่ยนื 500,000                   

งบด าเนินงาน 500,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 259,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูุแลรกัษา 0 70,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปลูกตน้ไม ้ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเตรียมสถานที่ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาติดต ัง้ระบบ 0 39,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 241,000                      

พฒันา/ปรบัปรุงเสน้ทางคมนาคม 58,516,000                

งบลงทนุ 58,516,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 58,516,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 42,678,000                   
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ พรอ้มท่อระบายน า้และ

บ่อพกั ซอยศรีสวสัดิ์ หมู่ที่ 3 ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร 

จงัหวดัสมทุรสาคร กวา้ง 7.00 เมตร ระยะทาง 0.507 กโิลเมตร สายทาง 1 7,548,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายเลยีบคลองทวผีล 

หมู่ที่ 7 (บา้นคลองทวผีล) ต าบลบางยาง อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั

สมทุรสาคร ช่วงที่ 1 กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.720 กโิลเมตร ช่วงที่ 2 

กวา้ง 5.50 เมตร ระยะทาง 0.500 กโิลเมตร สายทาง 1 6,298,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางสายตรงขา้มอู่เหลา่วฒันา หมู่ที่ 1 

ต าบลยกกระบตัร อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร กวา้ง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 0.810 กโิลเมตร สายทาง 1 2,883,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ พรอ้มท่อระบายน า้ 

บริเวณถนนขา้งสถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตสมทุรสาคร หมู่ที่ 3 ต าบล

บางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร กวา้ง 6.00 เมตร สายทาง 1 4,100,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งทางเดนิเทา้เลยีบริมคลองรางแดง (ต่อเน่ืองเชือ่ม

ต าบลสวนสม้) หมู่ที่ 7 บา้นคลองตาข  า ต าบลอ าแพง อ าเภอบา้นแพว้ 

จงัหวดัสมทุรสาคร กวา้ง 1.40 เมตร ระยะทาง 0.960 กโิลเมตร แห่ง 1 2,820,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เลยีบคลองมอญ หมู่ที่ 6

 ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร กวา้ง 

7.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร สายทาง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอยประสทิธผิล  หมู่ที่ 

4 ต าบลท่าไม ้อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร กวา้ง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 0.105 กโิลเมตร สายทาง 1 1,029,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอย วปอ.11 หมู่ที่ 4 

ต าบลท่าไม ้อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร ช่วงที่ 1 กวา้ง 6.20 

เมตร ระยะทาง 0.570 กโิลเมตร ช่วงที่ 2 กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.270 สายทาง 1 12,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 15,838,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรถนนแอสฟลัติกคอนกรีต บริเวณถนน

สวนหลวงร่วมใจ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ต าบลสวนหลวง อ าเภอกระทุ่มแบน 

จงัหวดัสมทุรสาคร กวา้ง 7.00 - 7.50 เมตร ระยะทาง 0.600 กโิลเมตร สายทาง 1 5,100,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนแอสฟลัติกคอนกรีตสาย สค.ถ. 37-001 

บา้นคลองหนองนกไข ่- บา้นหลกัสาม หมู่ที่ 1 ต าบลหลกัสาม อ าเภอบา้น

แพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร กวา้ง 7.00 เมตร ระยะทาง 1.092 กโิลเมตร สายทาง 1 5,974,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรถนนแอสฟลัติกคอนกรีต ถนนสายดอน

ไขน่ก หมู่ที่ 3 ต าบลยกกระบตัร อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร กวา้ง 

4.00 เมตร ระยะทาง 2.135 กโิลเมตร สายทาง 1 2,764,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนน เริ่มจากทางหลวงชนบท สาย สค. 

4011 บริเวณชมุชนขา้งปัม๊น า้มนัตีปิ๋โตรเลยีม หมู่ที่ 12 ต าบลหลกัสาม 

อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.250 สายทาง 1 2,000,000                    

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 8,507,800                 

สรา้งความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 1,443,300                 

งบด าเนินงาน 1,443,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,443,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 135,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 27,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 423,700                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 423,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 72,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 72,000                        
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รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 582,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าคู่มอื 0 125,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโฆษณา 0 77,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าชดุนิทรรศการ 0 160,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าโปสเตอร์ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 64,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 95,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 44,000                        

รกัษาความสงบเรียบรอ้ย 2,280,600                 

งบด าเนินงาน 2,280,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,280,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 21,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 537,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 357,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 357,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 336,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าคู่มอื 0 156,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 240,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 556,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 556,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 48,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 184,000                      

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 3,697,600                 

งบด าเนินงาน 3,697,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,697,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 228,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,600                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,142,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,142,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 735,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าบนัทกึภาพ 0 17,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 177,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานที่ 0 97,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการรถรบัจา้ง 0 114,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าของรางวลั 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการแสดง 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัและพฒันาทมี 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 178,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 28,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 895,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโฆษณา 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าโฆษณาโทรทศัน์ 0 84,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าโฆษณาวทิยุ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 0 21,800                        
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าวดีทีศัน์ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าชดุนิทรรศการ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 59,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสปอรต์โฆษณา 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 64,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 45,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 295,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 107,200                      

ส่งเสริมการเรียนรูข้องประชาชนทกุระดบัวยั 1,086,300                 

งบด าเนินงาน 1,086,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,086,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 118,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 473,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 473,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 292,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 202,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการรถรบัจา้ง 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 105,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าที่พกัระหวา่งเดนิทางภายในประเทศ 0 75,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 7,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 15,000                        

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 82,039,700                

เพิม่ขดีความสามารถผูป้ระกอบการและฝีมอืแรงงาน 21,059,700                

งบด าเนินงาน 1,308,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,308,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 496,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 400,700                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 400,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 156,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 14,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าระบบสือ่สาร 0 142,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,800                         

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 1,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 250,000                      

งบลงทนุ 19,750,900                

ครุภณัฑ์ 18,960,900                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 2,013,100                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนเพดาน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30000 บทียูี ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 4 160,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนเพดาน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24000 บทียูี ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: โทรศพัท ์ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั เครื่อง 12 14,400                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊และเกา้อี้ ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร 

จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 180 552,000                      

รายการระดบัที1่: พดัลม ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั เครื่อง 46 92,000                        

รายการระดบัที1่: ม่าน ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ตู ้ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั ตู ้ 57 956,000                      

รายการระดบัที1่: แท่นบรรยาย ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร 

จงัหวดัสมทุรสาคร แท่น 1 5,500                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,346,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 13 286,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 8 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 3 ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 8 328,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ต าบลโคกขาม อ าเภอ

เมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 21 121,800                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 21 79,800                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 21 231,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 10 57,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์คน้หาเสน้ทางเครือขา่ย (Router) ต าบลโคกขาม 

อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 3,000                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 114,400                      

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

โคกขาม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 4 114,400                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 86,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3000 

ANSI Lumens ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เครื่อง 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 120 น้ิว

 ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 20,800                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 15,400,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุทดลอง ระบบนิวแมติกสใ์นงานอตุสาหกรรม ต าบล

บา้นเกาะ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลอง ระบบไฮดรอลกิในงานอตุสาหกรรม ต าบลบา้น

เกาะ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลอง ปฏบิตัิการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน

แห่งชาติ สาขา Programmable Logic Control ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอ

เมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุหอ้งปฏบิตัิการระบบอตัโนมตัิอตุสาหกรรมชัน้สูง 

ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลอง ระบบการผลติแบบอตัโนมตัิในงาน

อตุสาหกรรม ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลอง สมองกลฝงัตวัในระบบการสือ่สารภายใน

อาคาร ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ชดุ 1 2,000,000                    



65 / 67

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03740000 จงัหวดัสมทุรสาคร

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 790,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 290,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งฝึกอบรมเทคโนโลยชี ัน้สูง ต าบลบา้นเกาะ 

อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 290,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถ หมู่ที่ 4 ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร แห่ง 1 500,000                      

บริหารจดัการสนิคา้ (Logistics) 57,980,000                

งบลงทนุ 57,980,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 57,980,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 57,980,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายมหามงคล บา้น

คลองนางนม หมู่ที่ 6 ต าบลหนองนกไข ่อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั

สมทุรสาคร กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.335 กโิลเมตร สายทาง 1 1,081,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็พรอ้มท่อระบายน า้ ซอย

พฒันา 1 หมู่ที่ 3 ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั

สมทุรสาคร กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.320 กโิลเมตร สายทาง 1 4,290,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บริเวณซอยปัม๊บางจาก 

หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5 ต าบลสวนสม้ อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร 

กวา้ง 5.00 – 6.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร สายทาง 1 8,100,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เลยีบคลองลาดตะเคียน 

(ฝัง่ตะวนัออก) หมู่ที่ 2,6 ต าบลชยัมงคล อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดั

สมทุรสาคร กวา้ง 5.00 เมตร  ระยะทาง 1.840 กโิลเมตร สายทาง 1 8,900,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายประชาพฒันา บา้น

วงันกไข ่หมู่ที่ 8 ต าบลหนองนกไข ่อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร 

กวา้ง 5.60 เมตร ระยะทาง 0.144 กโิลเมตร สายทาง 1 4,435,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 8 ต าบลบา้นแพว้ 

อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.750 

กโิลเมตร พรอ้มขยายสะพานท่อลอด สายทาง 1 4,583,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สายศศิบุตร

พฒันา หมู่ที่ 4 ต าบลเกษตรพฒันา อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร 

ระยะทาง 1.988 กโิลเมตร สายทาง 1 9,950,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางสายสมเด็จยา่ หมู่ที่ 8 ต าบล

ยกกระบตัร อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง สายทาง 1 4,749,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 1 ต าบลเจด็ริ้ว 

อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.475 สายทาง 1 2,734,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 5 - คลองรางเชงิ

หวาย หมู่ที่ 6 ต าบลหลกัสาม อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร กวา้ง 

5.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร สายทาง 1 6,756,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรถนนสายฝัง่ตะวนัตก หมู่ที่ 5 ต าบล

บา้นแพว้ อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง สายทาง 1 2,402,000                    

พฒันาระบบการตลาด 3,000,000                 

งบด าเนินงาน 3,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,748,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังาน 0 2,738,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 149,200                      
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รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 20,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 28,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 27,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 35,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 39,900                        

การพฒันาดา้นเกษตร 4,532,000                 

เพิม่ผลผลติพฒันาคุณภาพ และลดตน้ทนุ 4,532,000                 

งบด าเนินงาน 4,532,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,532,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 21,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 9,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 721,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 721,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 827,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 6,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังาน 0 95,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 18,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานที่ 0 642,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเกยีรติบตัร/ใบประกาศ 0 12,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าของรางวลั 0 35,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาติดตามประเมนิผล 0 18,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 2,400                         

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 2,400                         

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 91,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 0 6,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 25,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถประชาสมัพนัธ์ 0 21,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย 0 39,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,788,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 3,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 65,800                        

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 3,395,200                 

พฒันาแหลง่และกจิกรรมทอ่งเทีย่ว 3,000,000                 

งบด าเนินงาน 3,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 545,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,279,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังาน 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานที่ 0 330,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าของรางวลั 0 779,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาซอ่มบ ารุง 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 45,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 45,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 165,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 165,200                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 965,000                      
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พฒันาธุรกจิบริการการทอ่งเทีย่ว 395,200                   

งบด าเนินงาน 395,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 395,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 9,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 99,200                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 99,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 95,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าแบบ 0 45,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 17,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 17,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตร์ 0 144,600                      


