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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 1,453,143,834            

จงัหวดัสมทุรสงคราม 1,453,143,834            

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 าบลอมัพวา อ าเภออมัพวา จงัหวดั คนั 1 814,000                      

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 1,131,300                 

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 1,041,300                 

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 375,000                   

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 375,000                   

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 375,000                   

งบลงทนุ 375,000                   

ครุภณัฑ์ 375,000                      

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

03750000 จงัหวดัสมทุรสงคราม
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03750000 จงัหวดัสมทุรสงคราม

ครุภณัฑส์ านกังาน 360,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 40 

แผ่นต่อนาท ีส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั

สมทุรสงคราม  ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนา ระบบดจิติอล ความละเอยีด 400 x 

400 จดุต่อตารางน้ิว ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์

จงัหวดัสมทุรสงคราม  ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั เครื่อง 1 180,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัสมทุรสงคราม  ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ตู ้ 1 15,000                        

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 90,000                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 90,000                     

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 90,000                     

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 90,000                     

งบลงทนุ 90,000                     

ครุภณัฑ์ 90,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 90,000                        

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊ บา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดัสมทุรสงคราม 

 ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เตา 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงนอนพรอ้มที่นอนผูร้บับริการ ขนาด 3.5 ฟตุ บา้นพกั

เด็กและครอบครวัจงัหวดัสมทุรสงคราม ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 10 80,000                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 120,086,600               

กรมชลประทาน 113,369,000              

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 111,620,000              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 15,090,000                

การปรบัปรุงงานชลประทาน 15,090,000                

งบลงทนุ 15,090,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,090,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 15,090,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 15,090,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้ในเขตจงัหวดัสมทุรสงคราม 2 

แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาด าเนินสะดวก อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้คลองตาชุ่ม  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาด าเนินสะดวก ต าบลนางตะเคียน อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้คลองโรงนา  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาด าเนินสะดวก ต าบลนางตะเคียน อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้และคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ 

2ขวา-19ซา้ย-1ขวา กม.0+000 - กม.2+763 เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ขวา ต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออมัพวา รายการ 1 650,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03750000 จงัหวดัสมทุรสงคราม

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้และคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ 

1ซา้ย-2ขวา-19ซา้ย-1ขวา กม.0+000 - กม.2+335 เป็นช่วงๆ  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ขวา ต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออมัพวา 

จงัหวดัสมทุรสงคราม รายการ 1 630,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้ของคนัก ัน้น า้เค็มสายบางเค็ม

 - วดัพวงมาลยั กม.9+700 , กม.9+980 ,และ กม.12+190  โครงการ

ชลประทานสมทุรสงคราม ต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออมัพวา จงัหวดั รายการ 1 960,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้ของคนัก ัน้น า้เค็มสายอมัพวา 

กม.16+500  โครงการชลประทานสมทุรสงคราม อ าเภออมัพวา จงัหวดั รายการ 1 720,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้ของคนัก ัน้น า้เค็มต าบลแพรก

หนามแดง กม. 0+190 และ กม.3+040  โครงการชลประทาน

สมทุรสงคราม ต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออมัพวา จงัหวดั รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้ของคนัก ัน้น า้เค็มสายวดั

พวงมาลยั - ปากน า้ กม.6+178  โครงการชลประทานสมทุรสงคราม 

ต าบลบางขนัแตก อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้ กม.0+038 และท่อลอดถนน 

กม.2+448 ของคนัก ัน้น า้เค็มสายจาก.สถานีรถไฟบางเค็มถงึคนัก ัน้น า้เค็ม

สาย แพรกหนามแดง  โครงการชลประทานสมทุรสงคราม ต าบลแพรก

หนามแดง อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้ของคนัก ัน้น า้เค็มสายพรมแดน

 - บางนกแขวก กม.19+170 และ กม.19+350  โครงการชลประทาน

สมทุรสงคราม ต าบลบางชา้ง อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดถนน กม.19+352 และ กม.19+980 

ของคนัก ัน้น า้เค็มสายบางเค็ม - วดัพวงมาลยั  โครงการชลประทาน

สมทุรสงคราม    ต าบลแหลมใหญ่,ต าบลทา้ยหาด อ าเภอเมอืง รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารท่อลอดถนนของคนัก ัน้น า้เค็มสายอมัพ

วา - เอกชยั กม.1+120 , กม.2+017 และ กม.8+640  โครงการ

ชลประทานสมทุรสงคราม อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้ กม.23+264 และ ท่อลอด

ถนน กม.20+116 ของคนัก ัน้น า้เค็มสายบางเค็ม - วดัพวงมาลยั  

โครงการชลประทานสมทุรสงคราม อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั รายการ 1 510,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้ของคนัก ัน้น า้เค็มต าบลแพรก

หนามแดง กม.3+580  โครงการชลประทานสมทุรสงคราม ต าบลแพรก

หนามแดง อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม รายการ 1 410,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้ของคนัก ัน้น า้เค็มสายพรมแดน

 - บางนกแขวก กม.5+530  โครงการชลประทานสมทุรสงคราม ต าบล

ลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม รายการ 1 380,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบานระบายประตูระบายน า้คลองเจก๊ กม.

11+096 ของคนัก ัน้น า้เค็มสายบางเค็ม - วดัพวงมาลยั  โครงการ

ชลประทานสมทุรสงคราม ต าบลยีส่าร   อ าเภออมัพวา จงัหวดั รายการ 1 930,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัก ัน้น า้เค็มสายจาก.สถานีรถไฟบางเค็มถงึ

คนัก ัน้น า้เค็มสายแพรกหนามแดง  โครงการชลประทานสมทุรสงคราม 

ต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม รายการ 1 830,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบซอง ของคนัก ัน้น า้เค็มสายพรมแดน-

บางนกแขวก กม.25+050  โครงการชลประทานสมทุรสงคราม ต าบล

บางคนท ีอ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้ของคนัก ัน้น า้เค็มสายจาก.

สถานีรถไฟบางเค็มถงึคนัก ัน้น า้เค็มสายแพรกหนามแดง กม.3+357  

โครงการชลประทานสมทุรสงคราม ต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออมัพวา รายการ 1 420,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้ของคนัก ัน้น า้เค็มสายบางเค็ม-

วดัพวงมาลยั กม.10+765 และ กม.21+620  โครงการชลประทาน

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม รายการ 1 710,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้ของคนัก ัน้น า้เค็มสาย

พรมแดน-บางนกแขวก กม.19+970 และ กม.23+250  โครงการ

ชลประทานสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม รายการ 1 690,000                      

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 5,000,000                 

ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่น า้ในพื้นทีร่บัน า้ 5,000,000                 

งบลงทนุ 5,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิแพรกหนามแดง ต าบลแพรกหนามแดง อ าเภอ

อมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม รายการ 0 5,000,000                    

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 43,000,000                

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 43,000,000                

งบลงทนุ 43,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 43,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 43,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก าแพงป้องกนัตลิง่ดา้นเหนือน า้ - ทา้ยน า้ ปตร. ยายเจมิ 

ต าบลยีส่าร อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม 0 43,000,000                   

โครงการจดัการคุณภาพน า้ 48,530,000                

การจดัการคุณภาพน า้ 48,530,000                

งบลงทนุ 48,530,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 48,530,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 48,530,000                   

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้คลองตน้พลบั ต าบลนางตะเคียน อ าเภอ

เมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้คลองระบายน า้สายใหญ่-ประดู่ กม.

13+348 ต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้ทบัเทยีม ต าบลแพรกหนามแดง อ าเภอ

อมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม รายการ 0 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้ของคนัก ัน้น า้เค็มสายอมัพวา กม.15+314 

 และ กม.16+230 ต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออมัพวา  จงัหวดั รายการ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้ของคนัก ัน้น า้เค็มสายพรมแดน - บางนก

แขวก กม.19+562  และ กม.20+380 จงัหวดัสมทุรสงคราม รายการ 0 730,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,749,000                 

การจดัการน า้ชลประทาน 1,749,000                 

การจดัการงานชลประทาน 1,749,000                 

งบลงทนุ 1,749,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,749,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 1,749,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 1,249,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานโครงการฯ และ ปตน.- ปตร.ปลาย

คลองแม่กลอง โครงการชลประทานสมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอ

เมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม รายการ 0 204,000                      
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รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคนัก ัน้น า้เค็ม จ านวน 8 แห่ง .โครงการ

ชลประทานสมทุรสงคราม ต าบลปลายโพงพาง อ าเภออมัพวา จงัหวดั รายการ 0 345,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาเครื่องกวา้นบานระบาย โครงการ

ชลประทานสมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน โครงการ

ชลประทานสมทุรสงคราม ต าบลบา้นปรก อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืดว้ยเครื่องจกัร คลองเลยีบคนัก ัน้น า้เค็ม 

สมทุรสงคราม-สมทุรสาคร โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาด าเนินสะดวก 

ต าบลนางตะเคียน อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืดว้ยแรงคน ในคลองระบายน า้และประตู

ระบายน า้ .โครงการชลประทานสมทุรสงคราม ต าบลแพรกหนามแดง 

อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม รายการ 0 300,000                      

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 21,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 21,000                     

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 21,000                     

ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 21,000                     

งบลงทนุ 21,000                     

ครุภณัฑ์ 21,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์สมทุรสงคราม ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 21,000                        

กรมประมง 945,400                   

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 550,000                   

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 550,000                   

พฒันาคุณภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 550,000                   

งบลงทนุ 550,000                   

ครุภณัฑ์ 550,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสงของสาร (UV-Vis 

Spectophotometer) ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั

สมทุรสงคราม เครื่อง 1 550,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 395,400                   

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 395,400                   

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 395,400                   

งบลงทนุ 395,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 395,400                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 395,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้-ออกเรือประมง 

ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 395,400                      

กรมปศุสตัว ์ 864,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 864,000                   

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 864,000                   

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 848,000                   
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งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม 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 าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 3,197,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,197,000                 

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 3,197,000                 

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 2,097,000                 

งบลงทนุ 2,097,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,097,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,097,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัสมทุรสงคราม กลา้ 900000 1,485,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัสมทุรสงคราม กลา้ 600000 612,000                      

การพฒันาทีด่นิในพื้นทีเ่ฉพาะ 1,100,000                 

งบลงทนุ 1,100,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,100,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ฟ้ืนฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุง้กลุาด า จงัหวดัสมทุรสงคราม ไร่ 50 1,100,000                    

กรมส่งเสริมการเกษตร 28,600                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 28,600                     

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 28,600                     

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 28,600                     

งบลงทนุ 28,600                     

ครุภณัฑ์ 28,600                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานเกษตรจงัหวดั

สมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั เครื่อง 1 28,600                        

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,661,600                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 1,623,600                 

โครงการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตร 1,623,600                 

สนบัสนุนการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 1,623,600                 

งบอดุหนุน 1,623,600                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,623,600                    
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรบางคนท ีจ ากดั ต าบลบาง

พรม อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม ในการก่อสรา้งอาคารตลาด

สนิคา้เกษตร ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 715 ตารางเมตร แห่ง 1 1,623,600                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 38,000                     

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 38,000                     

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 38,000                     

งบลงทนุ 38,000                     

ครุภณัฑ์ 38,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสมทุรสงคราม ต าบลแม่

กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสมทุรสงคราม ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 16,000                        

กระทรวงคมนาคม 488,010,900               

กรมเจา้ทา่ 1,180,000                 

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                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,080,000                 

การก ากบัดูแลขนส่งทางน า้และพาณิชยนาวี 1,080,000                 

การออกใบส าคญั 1,080,000                 

งบลงทนุ 1,080,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,080,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,080,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งสิง่อ  านวยความสะดวกส าหรบัผูพ้กิาร (หอ้งน า้

ส าหรบัผูพ้กิาร ทางลาด ป้าย และอืน่ๆ) ส านกังานเจา้ท่าภูมภิาคที่ 3 จ. แห่ง 4 1,080,000                    

กรมการขนส่งทางบก 2,500,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,130,000                 

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 1,130,000                 

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 1,130,000                 

งบลงทนุ 1,130,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,130,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,130,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงที่ท  าการสิง่ก่อสรา้งประกอบและอืน่ๆ ส านกังาน

ขนส่งจงัหวดัสมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง จงัหวดั แห่ง 1 1,130,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,370,700                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 
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ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

งบลงทนุ 1,370,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,370,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,370,700                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดัสมทุรสงคราม 

ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 255,206,400              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 69,243,000                

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 69,243,000                

ก่อสรา้งสะพานและทางต่างระดบั 69,243,000                

งบลงทนุ 69,243,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 69,243,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 69,243,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานลอยกลบัรถบนทางหลวงหมายเลข 35 (หนา้

มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา) (ขาเขา้) จ.สมทุรสงคราม แห่ง 1 69,243,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 181,613,400              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 118,090,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 118,090,000              

งบลงทนุ 118,090,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 118,090,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 103,090,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงสมทุรสงคราม กม. 487 39,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 325 ตอน จอมปลวก - สมทุรสงคราม

 ตอน 2 จ.สมทุรสงคราม แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 325 ตอน จอมปลวก - สมทุรสงคราม

 และ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ปากท่อ - สระพงั และ ทางหลวงหมายเลข

 3337 ตอน หว้ยชนิสหี ์- หนิส ีจ.สมทุรสงคราม แห่ง 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 325 

ตอน จอมปลวก - สมทุรสงคราม ตอน 3 จ.สมทุรสงคราม แห่ง 1 10,262,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 3643 

ตอน เทศบาลเมอืงสมทุรสงคราม - ท่าน า้สมทุรสงคราม จ.สมทุรสงคราม แห่ง 1 25,683,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 325 

ตอน จอมปลวก - สมทุรสงคราม ตอน 1 จ.สมทุรสงคราม แห่ง 1 1,225,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 325 ตอน จอมปลวก - สมทุรสงคราม

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

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 15,000,000                   

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

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 63,523,400                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 63,523,400                

งบลงทนุ 63,523,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 63,523,400                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 63,523,400                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนาม

แดง ตอน 1 จ. สมทุรสงคราม แห่ง 1 25,000,000                   
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนาม

แดง จ. สมทุรสงคราม แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3301 ตอน ทางเขา้สมทุรสงคราม

 จ. สมทุรสงคราม แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนาม

แดง - วงัมะนาว ตอน 1 จ. สมทุรสงคราม แห่ง 1 223,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนาม

แดง ตอน 3 จ. สมทุรสงคราม แห่ง 1 3,960,200                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนาม

แดง ตอน 4 จ. สมทุรสงคราม แห่ง 1 2,089,200                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนาม

แดง ตอน 5 จ. สมทุรสงคราม แห่ง 1 448,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3643 ตอน เทศบาลเมอืง

สมทุรสงคราม - ท่าน า้สมทุรสงคราม จ. สมทุรสงคราม แห่ง 1 1,453,000                    

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 229,123,800              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 9,900,000                 

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 9,900,000                 

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 9,900,000                 

งบลงทนุ 9,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,900,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.สส.2014 - บ.คลองช่อง อ.เมอืง จ. กม. 0.7 9,900,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 212,023,800              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 110,086,200              

ยกระดบัมาตรฐานทาง 106,717,400              

งบลงทนุ 106,717,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 106,717,400                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 92,200,800                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สค.2055 แยก ทล.35 - เมอืงสมทุรสงคราม 

(ตอนสมทุรสงคราม) ตอนที่ 2 อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม กม. 1.975 92,200,800                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 14,516,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาส ารวจออกแบบถนนสาย สค.2055 แยก 

ทล.35 - เมอืงสมทุรสงคราม จ.สมทุรสาคร, สมทุรสงคราม 0 11,750,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานถนนสาย สค.2055 แยก ทล.

35 - เมอืงสมทุรสงคราม (ตอนสมทุรสงคราม) ตอนที่ 2 อ.เมอืง จ. 0 2,766,600                    

พฒันาสะพานขนาดกลาง 3,160,000                 

งบลงทนุ 3,160,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,160,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,160,000                    
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รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองยายนอ้ย อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม ม. 12 3,160,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 208,800                   

งบลงทนุ 208,800                   

ครุภณัฑ์ 208,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง

ชนบทสมทุรสงคราม ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทสมทุรสงคราม ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 138,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 108 ลติร แขวงทาง

หลวงชนบทสมทุรสงคราม เครื่อง 1 138,000                      

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 79,760,000                

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 79,760,000                

งบลงทนุ 79,760,000                

ครุภณัฑ์ 3,630,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวง

ชนบทสมทุรสงคราม คนั 1 1,980,000                    

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทสมทุรสงคราม คนั 1 1,650,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 76,130,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 76,130,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สส.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 35 - 

เมอืงสมทุรสงคราม อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สส.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 35 - 

เมอืงสมทุรสงคราม อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม แห่ง 1 4,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สส.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 325

 - บา้นบางแกว้ อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สส.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3093

 - บา้นปากน า้ อ.อมัพวา จ.สมทุรสงคราม แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สส.6002 บา้นอมัพวา - บา้นคลองแพงพวย อ.

บางคนท,ี ด าเนินสะดวก จ.สมทุรสงคราม แห่ง 1 15,500,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สส.6024 บา้นบางประจนัต ์- ชมุชนบางจะเกร็ง 

อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม กม. 3.8 24,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทสมทุรสงคราม กม. 177 18,130,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 22,177,600                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 21,130,700                

งบลงทนุ 21,130,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,130,700                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 21,130,700                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สส.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3093 - บา้น

คุง้กระถนิ อ.อมัพวา, เมอืง จ.สมทุรสงคราม แห่ง 1 19,000,000                   
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รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 2,130,700                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทสมทุรสงคราม แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 7,200,000                 

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 1,000,000                 

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สส.

2003 แยกทางหลวงหมายเลข 35 - เมอืงสมทุรสงคราม อ.เมอืง จ. แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สส.

3010 แยกทางหลวงหมายเลข 325 - บา้นจอมปลวก อ.เมอืง จ. แห่ง 1 500,000                      

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 1,900,000                 

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 1,900,000                 

งบลงทนุ 1,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,900,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สส.

2003 แยกทางหลวงหมายเลข 35 - เมอืงสมทุรสงคราม อ.เมอืง จ. แห่ง 1 1,900,000                    

โครงการปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 2,400,000                 

ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 2,400,000                 

งบลงทนุ 2,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,400,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย สส.2012 แยกทาง

หลวงหมายเลข 35 - บา้นโคกเกตุ อ.อมัพวา จ.สมทุรสงคราม แห่ง 1 2,400,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 1,900,000                 

ปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 1,900,000                 

งบลงทนุ 1,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,900,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย สส.4013 แยกทางหลวง

หมายเลข 3093 - บา้นคุง้กระถนิ อ.บางคนท ีจ.สมทุรสงคราม แห่ง 1 1,900,000                    

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 2,227,700                 

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 1,027,200                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 789,200                   

โครงการขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการบริหารจดัการ

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 789,200                   

ขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการบริหารจดัการทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 789,200                   
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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                        

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                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 44,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 6,800                         

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 87,000                     

พื้นทีท่รพัยากรทางทะเล ชายฝัง่ทะเล และป่าชายเลน ไดร้บัการบริหารจดัการ 87,000                     

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 87,000                     

งบลงทนุ 87,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 87,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 87,000                        

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมป่้าชายเลน จงัหวดัสมทุรสงคราม กลา้ 30000 87,000                        

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 1,200,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,200,000                 

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 1,200,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 1,200,000                 

งบลงทนุ 1,200,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,200,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นปากลดั หมู่ที่ 2 ต าบลคลองเขนิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นสวนแกว้ (หนา้เรือนจ า) หมู่ที่ 3 ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 240,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นบางสะไภ ้หมู่ที่ 7 ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นสุนขัหอน หมู่ที่ 8 ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเขตเมอืง หมู่ที่ 10 ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

กรมป่าไม ้ 500                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 500                        

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 500                        

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 500                        

งบลงทนุ 500                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500                           

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 500                           

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัสมทุรสงคราม ไร่ 1 500                           

กระทรวงพลงังาน 1,727,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 1,727,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,727,000                 

บริหารจดัการแผนพลงังาน 1,727,000                 

บริหารจดัการพลงังานในส่วนภูมภิาค 1,727,000                 

งบลงทนุ 1,727,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,727,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,727,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

ส านกังานพลงังานจงัหวดัสมทุรสงคราม  ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 1,727,000                    

กระทรวงมหาดไทย 252,612,000               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 22,916,200                

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 21,908,200                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 21,908,200                

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 18,408,200                
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งบลงทนุ 18,408,200                

ครุภณัฑ์ 1,823,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 349,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศส านกังานจงัหวดัสมทุรสงคราม ต าบล

แม่กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 349,900                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,474,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑป์ระจ าบา้นพกัผูว้า่ราชการจงัหวดั

สมทุรสงคราม ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั ชดุ 1 1,474,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,584,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,608,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัรองผูว้า่ราชการจงัหวดัสมทุรสงคราม 

ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 3,877,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารชดุพกัอาศยัขา้ราชการส านกังานจงัหวดั

สมทุรสงคราม  ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั แห่ง 1 11,731,200                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 234,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดั

สมทุรสงคราม ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั แห่ง 1 234,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 742,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดัสมทุรสงคราม ต าบล

แม่กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 742,000                      

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 3,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 3,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 2,164,000                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 2,164,000                 

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 2,164,000                 

การบริหารงานอ าเภอ 2,164,000                 

งบลงทนุ 2,164,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    
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03750000 จงัหวดัสมทุรสงคราม

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

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

การปกครองจงัหวดัสมทุรสงคราม คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 876,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 452,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 452,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 424,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งพื้น คสล. บริเวณที่วา่การอ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 424,000                      

กรมการพฒันาชมุชน 301,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 301,700                   

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 301,700                   

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 301,700                   

งบลงทนุ 301,700                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 301,700                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 301,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม

 ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม หลงั 1 176,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภออมัพวา ต าบลอมัพ

วา อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม หลงั 1 125,300                      

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 201,878,500              

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 27,207,600                

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 27,207,600                

วางและจดัท าผงัเมอืง 27,207,600                

งบรายจ่ายอื่น 27,207,600                

รายการระดบัที1่: การศึกษาและออกแบบวางผงัพื้นที่เฉพาะชมุชนอมัพวา 

อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม ผงั 1 9,069,200                    

รายการระดบัที1่: การศึกษาและออกแบบวางผงัพื้นที่เฉพาะชมุชนอนุรกัษ์

แม่กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ผงั 1 9,069,200                    

รายการระดบัที1่: การศึกษาและออกแบบวางผงัพื้นที่เฉพาะชมุชนบางนก

แขวก อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม ผงั 1 9,069,200                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 174,670,900              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 174,670,900              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 174,670,900              

งบลงทนุ 174,670,900              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 174,670,900                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 174,670,900                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้แม่กลอง พรอ้มปรบัปรุงภูมิ

ทศันแ์ละท่าเทยีบเรือ (ต่อจากเขือ่นเดมิ) บริเวณวดัปากน า้ (อมรวมิลจนัทร)์ 

ต าบลแควออ้ม อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 243 เมตร แห่ง 1 11,040,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้แม่กลอง บริเวณวดัใหญ่ ต าบล

แม่กลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 279 เมตร แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ คสล.ริมคลองแควออ้ม บริเวณหนา้วดั

เหมอืงใหม่ ต าบลเหมอืงใหม่ อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว แห่ง 1 12,418,600                   
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03750000 จงัหวดัสมทุรสงคราม

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่และปรบัปรุงภูมทิศันร์ิมคลองวดัประชา

และบริเวณคุง้ตาทดั ต าบลปลายโพงพาง อ าเภออมัพวา จงัหวดั

สมทุรสงคราม ความยาว 435 เมตร แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองท่าคา พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์

บริเวณวดัเทพประสทิธิ์คณาวาส หมู่ที่ 1 ต าบลท่าคา อ าเภออมัพวา จงัหวดั

สมทุรสงคราม ความยาว 330 เมตร แห่ง 1 11,642,400                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้แม่กลอง พรอ้มปรบัปรุงภูมิ

ทศัน ์บริเวณวดัโพธิ์งาม หมู่ที่ 2 ต าบลบางนกแขวก อ าเภอบางคนท ีจงัหวดั

สมทุรสงคราม ความยาว 223 เมตร แห่ง 1 11,490,700                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้แม่กลอง พรอ้มปรบัปรุงภูมิ

ทศันแ์ละท่าเทยีบเรือ บริเวณวดับางพรม หมู่ที่ 5 ต าบลบางชา้ง อ าเภออมัพ

วา จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 200 เมตร แห่ง 1 10,863,700                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้แม่กลอง พรอ้มปรบัปรุงภูมิ

ทศันแ์ละท่าเทยีบเรือ บริเวณวดัเกษมสรณาราม ต าบลอมัพวา อ าเภออมัพวา

 จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 162 เมตร แห่ง 1 10,305,500                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้แม่กลอง พรอ้มปรบัปรุงภูมิ

ทศัน ์บริเวณวดับางกลว้ย หมู่ที่ 4 ต าบลโรงหบี อ าเภอบางคนท ีจงัหวดั

สมทุรสงคราม ความยาว 304 เมตร แห่ง 1 12,192,700                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้แม่กลอง พรอ้มปรบัปรุงภูมิ

ทศัน ์บริเวณวดัโบสถ ์หมู่ที่ 5 ต าบลบางกุง้ อ าเภอบางคนท ีจงัหวดั

สมทุรสงคราม ความยาว 200 เมตร แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองแม่กลอง  หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5 

ต าบลนางตะเคียน อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ความ แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้แม่กลอง พรอ้มปรบัปรุงภูมิ

ทศัน ์บริเวณวดัใหญ่ ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั

สมทุรสงคราม ความยาว 500 เมตร แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้แม่กลอง พรอ้มปรบัปรุงภูมิ

ทศัน ์บริเวณหนา้ที่วา่การอ าเภอบางคนท ีหมู่ที่ 6 ต าบลกระดงังา อ าเภอบาง

คนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 165 เมตร แห่ง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองบางใหญ่ พรอ้มปรบัปรุงภูมิ

ทศัน ์บริเวณวดับางใหญ่ หมู่ที่ 13 ต าบลกระดงังา อ าเภอบางคนท ีจงัหวดั

สมทุรสงคราม ความยาว 570 เมตร แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองโพงพาง พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์

 บริเวณวดัอมรวด ีหมู่ที่ 4 ต าบลปลายโพงพาง อ าเภออมัพวา จงัหวดั

สมทุรสงคราม ความยาว 106 เมตร แห่ง 1 10,500,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองผหีลอก พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์

 บริเวณวดัเจริญรตันาราม หมู่ที่ 6 ต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออมัพวา 

จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 143 เมตร แห่ง 1 10,000,000                   

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 25,351,600                

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                        
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03750000 จงัหวดัสมทุรสงคราม

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสมทุรสงคราม ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม 

จงัหวดัสมทุรสงคราม ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสมทุรสงคราม ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม 

จงัหวดัสมทุรสงคราม ตู ้ 3 16,500                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

สมทุรสงคราม ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั ตวั 6 10,200                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสมทุรสงคราม ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 3 8,700                         

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสมทุรสงคราม ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม 

จงัหวดัสมทุรสงคราม 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

จงัหวดัสมทุรสงคราม ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั เครื่อง 3 66,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

สมทุรสงคราม ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสมทุรสงคราม

 ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 3 27,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสมทุรสงคราม ต าบลแม่

กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 6 22,800                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสมทุรสงคราม ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 6 34,800                        

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 24,966,700                

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 733,000                   

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 733,000                   

งบอดุหนุน 733,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 733,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 733,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 28 เมตร ยาว 45 

เมตร หมู่ที่ 3 ต าบลบางขนัแตก องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางขนัแตก 

อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 733,000                      

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 4,594,600                 

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 4,594,600                 

งบอดุหนุน 4,594,600                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,594,600                    
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03750000 จงัหวดัสมทุรสงคราม

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 4,594,600                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

หมู่ที่ 7 บา้นบางชา้งตาย และหมู่ที่ 11 บา้นคลองเก่า ต าบลบางขนัแตก 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางขนัแตก อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั แห่ง 1 871,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

บริเวณริมแม่น า้แม่กลอง (วดัภมุรินทรก์ฎุทีอง) หมู่ที่ 8 บา้นวดัทอ้งคุง้ 

ต าบลสวนหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ เทศบาลต าบลสวน

หลวง อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 3,723,600                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 706,100                   

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 706,100                   

งบอดุหนุน 706,100                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 706,100                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 706,100                      

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเพชร

สมทุรวรวหิาร เทศบาลเมอืงสมทุรสงคราม อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดาวโด่ง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเขนิ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คลอง

บ่อ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางขนัแตก อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัคู ้

สนามจนัทร ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นปรก อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

คลองช่อง องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองโคน อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนวดัศรทัธาธรรม เทศบาลต าบลบางจะเกร็ง อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลม

ใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นลดั

กะปิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนบา้นคลองบางกก องคก์ารบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน อ าเภอ

เมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ตะวนัจาก องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทา้ยหาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลทา้ยหาด 

อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลบางนกแขวก เทศบาลต าบลบางนกแขวก อ าเภอบางคนท ี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมปลวก องคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมปลวก

 อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทดิไท ้

 องคร์าชนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางสะแก อ าเภอบางคนท ีจงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนมะโนรา องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนมะ

โนรา อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลกระดงังา เทศบาลต าบลกระดงังา อ าเภอบางคนท ีจงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

คลองมะขวดิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคา อ าเภออมัพวา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลสวนหลวง เทศบาลต าบลสวนหลวง อ าเภออมัพวา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นวดั

สาธุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางแค อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คลอง

บางแค องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางนางลี ่อ  าเภออมัพวา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัอมร

วด ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลปลายโพงพาง อ าเภออมัพวา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัอมัพ

วนัฯ เทศบาลต าบลอมัพวา อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวดัประดู่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวดัประดู่ ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 950,000                   

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 950,000                   

งบอดุหนุน 950,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 950,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและมูล

ฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและมูลฝอย คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

แบบเปิดขา้งเททา้ย เทศบาลต าบลอมัพวา อ าเภออมัพวา จงัหวดั คนั 1 950,000                      

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 17,983,000                

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นสงัคม 480,000                   

งบอดุหนุน 480,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 480,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง แห่ง 1 480,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงสถานีอนามยัที่ถา่ย

โอนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 480,000                      

รายการระดบัที3่: ปรบัปรุงอาคารสถานีอนามยัและบา้นพกัเจา้หนา้ที่ 

ต าบลบา้นปรก สถานีอนามยัต าบลบา้นปรก องคก์ารบริหารส่วนต าบล

บา้นปรก อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 480,000                      

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 17,503,000                

งบอดุหนุน 17,503,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,503,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 17,503,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สส.ถ. 19-005 สายบา้นบางชา้งตาย หมู่ที่ 7 เชือ่มบา้น

คลองบ่อ หมู่ที่ 4 ต าบลบางขนัแตก มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,780 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางขนัแตก อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม สาย 1 2,593,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนผวิจราจรพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สส.ถ.1-0018 สายสารภ ี- ศาลาแม่พระ 

ต าบลบางยีร่งค ์กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,307 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 13,842 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

สมทุรสงคราม อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม สาย 1 6,510,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนผวิจราจรพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สส.ถ.1-0009 สายบา้นกลางเหนือ - 

บา้นบางสะแก ต าบลบางสะแก กวา้ง 8 เมตร ยาว 1,453 เมตร หนา 0.05

 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,624 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัสมทุรสงคราม อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม สาย 1 8,400,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 120,000                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 120,000                   

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 120,000                   

งบลงทนุ 120,000                   

ครุภณัฑ์ 120,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสมทุรสงคราม 

ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 120,000                      

กระทรวงแรงงาน 5,785,500                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 55,200                     
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03750000 จงัหวดัสมทุรสงคราม

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 55,200                     

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 55,200                     

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 55,200                     

งบลงทนุ 55,200                     

ครุภณัฑ์ 55,200                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 27,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊วางคอมพวิเตอร ์ ส านกังานแรงงานจงัหวดั

สมทุรสงคราม  ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั ตวั 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน  ส านกังานแรงงานจงัหวดัสมทุรสงคราม  

ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ตวั 5 16,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดบั XGA  ขนาด 3,000

  ANSI Lumens  ส านกังานแรงงานจงัหวดัสมทุรสงคราม  ต าบลแม่กลอง

 อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 28,200                        

กรมการจดัหางาน 2,131,300                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 1,985,200                 

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 195,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 119,700                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 13,700                     

งบด าเนินงาน 13,700                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,700                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 3,600                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,100                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,100                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,900                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        
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โครงการศูนยป์ระสานแรงงานประมง 1,670,500                 

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ละจดัระเบยีบแรงงานต่างดา้วในภาคประมง 1,670,500                 

งบด าเนินงาน 1,670,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,573,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 43,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 120,000                      

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 0 102,100                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 102,100                      

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                     



23 / 50

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03750000 จงัหวดัสมทุรสงคราม

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 76,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 76,000                        

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 3,325,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,325,000                 

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 3,325,000                 

พฒันาระบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน 2,037,000                 

งบลงทนุ 2,037,000                 

ครุภณัฑ์ 2,037,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,037,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มทกิขนาด 250 แอมป์  ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอ

เมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มทกิ ระบบอนิเวอรเ์ตอร ์ขนาด 300 แอมป์  

ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 2 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัพลาสม่า ขนาด 100 แอมป์  ต าบลลาดใหญ่ 

อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืงานท่อช่างเครื่องท าความเยน็  ต าบลลาด

ใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนงั (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บทียูี/ชัว่โมง (พรอ้มแท่นติดต ัง้)  ต าบล

ลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 3 87,000                        

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการด าเนินการพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม คนั 1 1,288,000                    

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 274,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 274,000                   

สถานประกอบกจิการมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัมาตรฐานแรงงานไทย ความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 24,000                     

ส่งเสริม และสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบั

มาตรฐานแรงงานไทย ความรบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 24,000                     

งบลงทนุ 24,000                     

ครุภณัฑ์ 24,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 24,000                        
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รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงเคลือ่นที่ ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัสมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 24,000                        

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 250,000                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 250,000                   

งบลงทนุ 250,000                   

ครุภณัฑ์ 250,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนา ระบบดจิติอล ความละเอยีด 300 x 

400 จดุต่อตารางน้ิว ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั

สมทุรสงคราม  ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั เครื่อง 1 130,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั

สมทุรสงคราม  ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั เครื่อง 1 120,000                      

กระทรวงวฒันธรรม 192,000                   

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 192,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 192,000                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 192,000                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 192,000                   

งบลงทนุ 192,000                   

ครุภณัฑ์ 192,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 182,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

สมทุรสงคราม  ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั ชดุ 3 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัสมทุรสงคราม  ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 300 x 400

 จดุต่อตารางน้ิว ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสมทุรสงคราม  ต าบลแม่กลอง

 อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 130,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

สมทุรสงคราม  ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั ตู ้ 1 9,400                         

กระทรวงศึกษาธิการ 277,775,334               

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 75,419,800                

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 370,200                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 370,200                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 370,200                   

งบรายจ่ายอื่น 370,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 370,200                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 9,404,000                 

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 9,404,000                 
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ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 3,167,300                 

งบอดุหนุน 3,167,300                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,167,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 2,575,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 592,000                      

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 6,236,700                 

งบอดุหนุน 6,236,700                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,236,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 5,068,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 1,168,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 144,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 144,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 144,000                   

งบรายจ่ายอื่น 144,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 144,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 59,528,100                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 59,528,100                

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 3,237,900                 

งบอดุหนุน 3,237,900                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,237,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 530,900                      

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 541,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 2,165,400                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 56,290,200                

งบอดุหนุน 56,290,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 56,290,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 48,220,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 2,586,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 1,610,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,550,500                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 2,321,800                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 5,973,500                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 3,366,800                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 3,366,800                 

งบลงทนุ 3,366,800                 

ครุภณัฑ์ 1,521,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,323,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊พรอ้มเกา้อี้ส  าหรบัผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารภาค 

5 ชดุ 2 72,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารภาค 5 ต าบลลาดใหญ่ 

อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ตวั 10 79,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารภาค 5 ต าบลลาดใหญ่ 

อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ตวั 10 24,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน ส านกังานศึกษาธกิารภาค 5 ต าบลลาด

ใหญ่ ตู ้ 6 33,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ ชนิดติดผนงั (มรีะบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 15,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิารภาค 5 ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอ

เมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

สมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

สมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

สมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรสงคราม

 ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

สมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

สมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอ

เมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรสงคราม

 ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 198,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 

1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารภาค 5 ต าบลลาด เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่

 อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอ

เมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 90,000                        
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03750000 จงัหวดัสมทุรสงคราม

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

สมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,845,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,845,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรสงคราม 

  ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม รายการ 1 1,845,000                    

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 1,062,400                 

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 1,062,400                 

งบลงทนุ 1,062,400                 

ครุภณัฑ์ 1,062,400                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,062,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ 

อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 16 256,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั ชดุ 16 60,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารภาค 5 สมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ 

อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 25 400,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิารภาค 5

 สมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั ชดุ 25 95,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน  

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 5 สมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิารภาค 5

 สมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

สมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารภาค 5 

สมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั เครื่อง 3 45,000                        
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03750000 จงัหวดัสมทุรสงคราม

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอ

เมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารภาค 5 สมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอ

เมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 5 สมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 7,700                         

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 1,477,100                 

จดัการศึกษานอกระบบ 1,477,100                 

งบลงทนุ 1,477,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,477,100                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 41,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงโรงจอดรถบริการความรูเ้คลือ่นที่ ส านกังาน 

กศน.จงัหวดัสมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม 

จงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 41,800                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 820,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคาร กศน.อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม ต าบล

ลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 820,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 615,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัลูกจา้งประจ า จ านวน 4 หอ้ง  

ส านกังาน กศน.จงัหวดัสมทุรสงคราม  ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 615,300                      

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 67,200                     

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 67,200                     

งบลงทนุ 67,200                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 67,200                        

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 67,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมหอ้งสมดุประชาชน เฉลมิราชกมุารี 

อ าเภออมัพวา ต าบลเหมอืงใหม่  อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 67,200                        

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 111,720,034              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 687,654                   

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 687,654                   

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 687,654                   

งบด าเนินงาน 687,654                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 687,654                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 687,654                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 52,547,300                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 47,114,000                

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 47,114,000                

งบอดุหนุน 47,114,000                
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 47,114,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 11441 47,114,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 11441 7,320,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 11441 3,894,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 11441 4,055,500                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 11441 5,560,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 11441 26,283,800                   

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 5,433,300                 

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 4,553,300                 

งบลงทนุ 4,553,300                 

ครุภณัฑ์ 1,800,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัธรรมสถติิ์วราราม(ธรรมวถิสีามคัคีราษฎรอ์ทุศิ) ต าบลบางขนั

แตก อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัช่องลม(ธรรมโชต)ิ ต าบลบา้นปรก อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัดาวโด่ง(เอบิวทิยาคม) ต าบลคลองเขนิ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม

 จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัทา้ยหาด(พลอยเจยีเสง็) ต าบลทา้ยหาด อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัเกตการาม(พรหมสุวฒันว์ทิยาคาร) ต าบลโรงหบี อ าเภอบางคนที

 จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัตรีจนิดาวฒันาราม(เฉลมิรฐัราษฎรนุ์กูล) ต าบลบางกุง้ อ าเภอ

บางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัเขายีส่าร(ประมขุเวชกจิ) ต าบลยีส่าร อ าเภออมัพวา จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัอมรวด(ีอมรวทิยาคาร) ต าบลปลายโพงพาง อ าเภออมัพวา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวทิยา ต าบลท่าคา อ าเภออมัพวา จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,753,300                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,753,300                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัธรรมสถติิ์วราราม(ธรรมวถิสีามคัคีราษฎร์

อทุศิ) ต าบลบางขนัแตก อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 297,700                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัช่องลม(ธรรมโชต)ิ ต าบลบา้นปรก อ าเภอ

เมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 283,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัดาวโด่ง(เอบิวทิยาคม) ต าบลคลองเขนิ 

อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 297,400                      
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รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัทา้ยหาด(พลอยเจยีเสง็) ต าบลทา้ยหาด 

อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัเกตการาม(พรหมสุวฒันว์ทิยาคาร) ต าบล

โรงหบี อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 335,200                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัตรีจนิดาวฒันาราม(เฉลมิรฐัราษฎรนุ์กูล) 

ต าบลบางกุง้ อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 370,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัเขายีส่าร(ประมขุเวชกจิ) ต าบลยีส่าร อ าเภอ

อมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 392,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัอมรวด(ีอมรวทิยาคาร) ต าบลปลายโพงพาง

 อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวทิยา ต าบลท่าคา อ าเภออมัพ

วา จงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 360,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 880,000                   

งบลงทนุ 880,000                   

ครุภณัฑ์ 880,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 880,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางคนทใีน(วามโกประชานุกูล) ต าบลบางคนท ี

อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนศาลแม่อากาศ(โรจนม์ณี) ต าบลบางยีร่งค ์อ าเภอบาง

คนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเกตการาม(พรหมสุวฒันว์ทิยาคาร) ต าบลโรงหบี 

อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปากงา่ม(ผ่องสะอาดราษฎรนุ์กูล) ต าบลกระดงังา 

อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยายแพง(พศิผ่องประชานุสรณ์) ต าบลยายแพง 

อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจบีอทุศิ) ต าบลบางยีร่งค ์อ าเภอบาง

คนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัตะโหนดราย(พรหมสวสัดิ์สาทร) ต าบลบางกระบอื 

อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัตรีจนิดาวฒันาราม(เฉลมิรฐัราษฎรนุ์กูล) ต าบลบาง

กุง้ อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นรางหา้ต าลงึ(สายบุญเรืองราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบล

ดอนมะโนรา อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนศาลจา้วอามา้ ต าบลดอนมะโนรา อ าเภอบางคนท ี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปราโมทย(์พศิสะอาดราษฎรอ์ ารุง) ต าบลบา้น

ปราโมทย ์อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางสะแก(ลอ้มประชานุกูล) ต าบลบางสะแก อ าเภอ

บางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัธรรมประสทิธิ์ ต าบลคลองโคน อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลาดใหญ่ ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสวนแกว้ ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัจนัทรเ์จริญสุข ต าบลบา้นปรก อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคลองโคน ต าบลคลองโคน อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันางพมิพ(์สมกติติราษฎรบ์  ารุง) ต าบลบางขนัแตก 

อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคูส้นามจนัทร(์สามคัคีราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลบา้น

ปรก อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฉู่ฉ่ี ต าบลบางจะเกร็ง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันอ้ยแสงจนัทร(์จนัทรศิ์ริวทิยาคาร) ต าบลลาดใหญ่ 

อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทา้ยหาด(พลอยเจยีเสง็) ต าบลทา้ยหาด อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางบ่อ ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปากลดั(ผลาคารบ ารุงวทิย)์ ต าบลคลองเขนิ อ าเภอ

เมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางขนัแตก(บ าเพญ็อยู่รงัสฤษดิ)์ ต าบลบางขนัแตก

 อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03750000 จงัหวดัสมทุรสงคราม

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโรงธรรม(มติรภาพที่ 70) ต าบลบา้นปรก อ าเภอ

เมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎรส์งเคราะห)์ ต าบลบาง

ขนัแตก อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางประจนัต(์หวงัเจริญราษฎรนุ์กูล) ต าบลลาดใหญ่

 อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัมณีสรรค(์ไสวประชานุสรณ์) ต าบลท่าคา อ าเภอ

อมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแพรกหนามแดง ต าบลแพรกหนามแดง อ าเภอ

อมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตน้ล  าแพน ต าบลยีส่าร อ าเภออมัพวา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเสด็จ(สุทธวิทิยานุสรณ์) ต าบลเหมอืงใหม่ อ าเภอ

อมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัจฬุามณี(มาลยานุสาวรีย)์ ต าบลบางชา้ง อ าเภออมัพ

วา จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางนางลี(่กมลราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลบางนางลี ่

อ  าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวรภูม(ิวรไวทยาวาส) ต าบลสวนหลวง อ าเภออมัพวา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนจตุวฎัมหาราชานุสรณ์ ต าบลวดัประดู่ อ าเภออมัพวา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปรกสุธรรมาราม(สามคัคีพทิยาคาร) ต าบลบางแค 

อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางนางลีใ่หญ่(บริษทัเกลอืไทยสงเคราะห)์ ต าบล

สวนหลวง อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัประชาโฆสติาราม(สมบูรณ์ตาบอทุศิวทิยา) ต าบล

ปลายโพงพาง อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเขายีส่าร(ประมขุเวชกจิ) ต าบลยีส่าร อ าเภออมัพวา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนจัน่(วาศนเ์จริญเรือนอทุศิ) ต าบลยีส่าร อ าเภอ

อมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปากน า้(อมรวมิลจนัทร)์ ต าบลแควออ้ม อ าเภออมัพ

วา จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03750000 จงัหวดัสมทุรสงคราม

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัแกว้เจริญ(เฟ้ือบ ารุง) ต าบลเหมอืงใหม่ อ าเภออมัพ

วา จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) ต าบลบางแค อ าเภอ

อมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 58,159,080                

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 38,898,580                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 34,793,500                

งบลงทนุ 34,793,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,793,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

เมอืงสมทุรสงคราม ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั หลงั 1 3,978,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 25,889,600                   

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดัลาดเป้ง ต าบลนางตะเคียน อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม หลงั 1 4,028,000                    

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

เขายีส่าร (ประมขุเวชกจิ) ต าบลยีส่าร อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม หลงั 1 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนวดัธรรมสถติิ์วราราม (ธรรม

วถิสีามคัคีราษฎรอ์ทุศิ) ต าบลบางขนัแตก อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั

สมทุรสงคราม หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นคลองบางกก 

ต าบลนางตะเคียน อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนอนุบาลสมทุรสงคราม 

 ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม หลงั 1 16,009,400                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

นอ้ยแสงจนัทร ์(จนัทรศิ์ริวทิยาคาร) ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,865,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัช่องลม (ธรรมโชต)ิ ต าบลบา้นปรก อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเจริญสุขาราม (วฒันานุวรรตัน)์ ต าบลบางนก

แขวก อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโรงธรรม (มติรภาพที7่0) ต าบลบา้นปรก อ าเภอ

เมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 496,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขตเมอืง ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัธรรมประสทิธิ์ ต าบลคลองโคน อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 290,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03750000 จงัหวดัสมทุรสงคราม

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัช่องลมวรรณาราม (สมทุรประชานุกูล) ต าบลวดั

ประดู่ อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 165,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัแก่นจนัทน ์(จนัทร ์เอยีง ทบัทมิราษฎรบ์  ารุง) 

ต าบลบางพรม อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 302,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตะวนัจาก ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 127,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศาลแม่อากาศ (โรจนม์ณี) ต าบลบางยีร่งค ์อ าเภอ

บางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 186,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัอมรวด ี(อมรวทิยาคาร) ต าบลปลายโพงพาง 

อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 1,200,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 900,900                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนศาลจา้วอามา้ ต าบล

ดอนมะโนรา อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 304,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนวดับางจะ

เกร็ง (ประโชตประชานุกูล) ต าบลบางจะเกร็ง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม 

จงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 396,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนวดัช่อง

ลมวรรณาราม (สมทุรประชานุกูล) ต าบลวดัประดู่ อ าเภออมัพวา จงัหวดั แห่ง 1 200,300                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 3,075,400                 

งบลงทนุ 3,075,400                 

ครุภณัฑ์ 3,075,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 551,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดับางขนัแตก (บ าเพญ็อยู่รงัสฤษดิ)์ ต าบล

บางขนัแตก อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัตรีจนิดาวฒันาราม (เฉลมิรฐัราษฎรนุ์กูล)

 ต าบลบางกุง้ อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 40 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัสาธุชนาราม (สนิประชานุกูล) ต าบลบาง

แค อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 40 แผ่น/นาท ีโรงเรียนอนุบาลวดัเกาะใหญ่ (เลี้ยงลอ้มอนุกูล) 

ต าบลกระดงังา อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดัช่องลม (ธรรมโชต)ิ ต าบล

บา้นปรก อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 21,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 871,800                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นคลองบางกก 

ต าบลนางตะเคียน อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัศรทัธาธรรม 

ต าบลบางจะเกร็ง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัช่องลมวรรณาราม

(สมทุรประชานุกูล) ต าบลวดัประดู่ อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดันอ้ยแสงจนัทร ์

(จนัทรศิ์ริวทิยาคาร) ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 88,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนคลองตาจ่า (คงจบีอทุศิ) ต าบลบางยีร่งค ์อ าเภอ

บางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นลาดใหญ่สามคัคี ต าบลลาด

ใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 2 46,400                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,554,200                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลสมทุรสงคราม ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

เมอืงสมทุรสงคราม ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดัคูส้นามจนัทร ์(สามคัคีราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลบา้นปรก อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสีแ่ยก

ราษฎรบ์  ารุง ต าบลปลายโพงพาง อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ปราโมทย ์(พศิสะอาดราษฎรอ์ ารุง) ต าบลบา้นปราโมทย ์อ าเภอบางคนท ี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัธรรม

ประสทิธิ์ ต าบลคลองโคน อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัเทพประสทิธิ์คณาวาส (ฉ า่บุญรอดชนูทศิ) 

ต าบลท่าคา อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัสวนแกว้ ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัเกตการาม (พรหมสุวฒันว์ทิยาคาร) ต าบลโรง

หบี อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัประชาโฆสติาราม (สมบูรณ์ตาบอทุศิวทิยา) ต าบลปลาย

โพงพาง อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัคลองโคน ต าบลคลองโคน อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม 

จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัแกว้เจริญ (เฟ้ือบ ารุง) ต าบลเหมอืงใหม่ อ าเภออมัพวา 

จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 135,000                      
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การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 1,029,680                 

งบลงทนุ 1,029,680                 

ครุภณัฑ์ 1,029,680                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 329,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง เครื่อง 7 329,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 110,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 32 80,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 590,680                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนวดัโคกเกตุ (เสริมสมบูรณ์วงศ)์ ต าบลปลายโพงพาง อ าเภออมัพวา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

ช่องลมวรรณาราม (สมทุรประชานุกูล) ต าบลวดัประดู่ อ าเภออมัพวา 

จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นดอนจัน่ (วาศนเ์จริญเรือนอทุศิ) ต าบลยีส่าร อ าเภออมัพวา จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัดอนมะ

โนรา (รงัสยิานุกูล) ต าบลดอนมะโนรา อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 51 85,680                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนวดับางนอ้ย (แจ่มประชานุกูล) 

ต าบลจอมปลวก อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 135,000                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 14,350,400                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 13,150,000                

งบลงทนุ 13,150,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,150,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,057,800                   

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดับางกะพอ้ม (คง

ลาภยิง่ประชานุสรณ์) ต าบลอมัพวา อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 216 ล./57-ก โรงเรียนถาวรานุกูล  ต าบลแม่

กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม หลงั 1 9,670,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,092,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอมัพวนัวทิยาลยั ต าบลอมัพวา อ าเภออมัพวา แห่ง 1 432,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัแกว้เจริญอ านวยวทิย ์ต าบลวดัประดู่ อ าเภออมัพ แห่ง 1 903,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับางกะพอ้ม (คงลาภยิง่ประชานุสรณ์) ต าบลอมัพ

วา อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 235,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทา้ยหาด ต าบลทา้ยหาด อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม แห่ง 1 1,249,300                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวทิยา ต าบลท่าคา อ าเภออมัพวา แห่ง 1 272,000                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 1,200,400                 

งบลงทนุ 1,200,400                 

ครุภณัฑ์ 1,200,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนทา้ยหาด 

ต าบลทา้ยหาด อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเทพสุวรรณ

ชาญวทิยา ต าบลท่าคา อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 2,910,100                 

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัสมทุรสงคราม ต าบลบางชา้ง อ าเภออมัพวา จงัหวดั คนั 1 1,288,000                    

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 1,342,100                 

งบลงทนุ 1,342,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,342,100                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,342,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

สมทุรสงคราม ต าบลบางชา้ง อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 1,342,100                    

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 280,000                   

งบอดุหนุน 280,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 280,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 280,000                      

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 2,000,000                 

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 2,000,000                 

งบลงทนุ 2,000,000                 

ครุภณัฑ์ 2,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ โรงเรียนถาวรานุกูล  ต าบลแม่

กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ โรงเรียนศรทัธาสมทุร  ต าบล

ลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 72,000                     

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 72,000                     

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 72,000                     

งบด าเนินงาน 72,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 72,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 72,000                        

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 254,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 254,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 36,000                     
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งบด าเนินงาน 36,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 36,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 36,000                        

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 10,000                     

งบด าเนินงาน 10,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 10,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 208,000                   

งบด าเนินงาน 208,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 208,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 208,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 55,785,500                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 52,045,500                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 18,682,500                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 18,682,500                

งบอดุหนุน 18,682,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 18,682,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 18,682,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 3,692,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 849,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 1,661,400                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 1,753,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 10,726,200                   

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชวีศึกษาใหม้คีวามเป็นเลศิเฉพาะทาง 33,363,000                

พฒันาและยกระดบัการจดัอาชวีศึกษาในสาขาทีม่คีวามเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลศิ 33,363,000                

งบลงทนุ 33,363,000                

ครุภณัฑ์ 14,000,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องกดั ซเีอน็ซ ีส าหรบัการฝึก พรอ้มอปุกรณ์ 

วทิยาลยัเทคนิคสมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม เครื่อง 5 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกลงึ ซเีอน็ซ ีส าหรบัการฝึก พรอ้มอปุกรณ์ 

วทิยาลยัเทคนิคสมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม เครื่อง 5 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกท าโปแแกรม ซเีอน็ซ ี(CNC Traing System) 

คอมพวิเตอรแ์ละ ซอฟแวร ์พรอ้มอปุกรณ์ วทิยาลยัเทคนิคสมทุรสงคราม 

ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 15 1,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,363,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 19,363,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 4,000 ตารางเมตร 

วทิยาลยัเทคนิคสมทุรสงคราม    ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม

 จงัหวดัสมทุรสงคราม หลงั 1 19,363,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,740,000                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 1,500,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 1,500,000                 
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งบลงทนุ 1,500,000                 

ครุภณัฑ์ 1,500,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการทางบญัชพีรอ้มซอฟตแ์วรแ์ละ

ระบบ E-Testing  วทิยาลยัการอาชพีอมัพวา ต าบลแพรกหนามแดง อ าเภอ

อมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 1,500,000                    

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 1,900,000                 

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 1,900,000                 

งบลงทนุ 1,900,000                 

ครุภณัฑ์ 1,900,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการดจิติอลและ

ไมโครคอนโทรลเลอร ์ วทิยาลยัสารพดัช่างสมทุรสงคราม  ต าบลลาดใหญ่ 

อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 1,900,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 340,000                   

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 340,000                   

งบลงทนุ 340,000                   

ครุภณัฑ์ 340,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 340,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งระดบัขนาดก าลงัขยาย 30 เท่า  วทิยาลยัเทคนิค

สมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั ชดุ 10 340,000                      

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 34,100,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 34,100,000                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 34,100,000                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 34,100,000                

งบลงทนุ 34,100,000                

ครุภณัฑ์ 34,100,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 34,100,000                   

รายการระดบัที1่: เกา้อี้เลคเชอร ์ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม 

จงัหวดัสมทุรสงคราม ตวั 100 283,600                      

รายการระดบัที1่: ประตูป้องกนัทรพัยากรสูญหายดว้ยเทคโนโลย ีRFID 

แบบ 1 ช่องทางพรอ้มอปุกรณ์ ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม 

จงัหวดัสมทุรสงคราม ประตู 1 539,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบตัง้โตะ๊ ต าบลบางแกว้ อ าเภอ

เมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 30 73,500                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิงระบบดจิติอล ความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

21 ลา้นพกิเซล พรอ้มชดุอปุกรณ์ ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม 

จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองแสดงจดุฝงัเขม็ ขนาด 178 ซม. ต าบลบางแกว้ 

อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ตวั 1 28,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัน า้ตาลในกระแสโลหติพรอ้มแผ่นตรวจและเขม็

เจาะ ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 5 25,000                        

รายการระดบัที1่: หูฟงัทางการแพทย ์(Strethoscope) ต าบลบางแกว้ อ าเภอ

เมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม อนั 60 222,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ไฟฟ้า ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 2 15,000                        
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03750000 จงัหวดัสมทุรสงคราม

รายการระดบัที1่: เกา้อี้น ัง่ถา่ยพรอ้มเครื่องช่วยเดนิ (Walker) พบัได ้ต าบล

บางแกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยภาพเจล (Gel Documentation) ต าบลบาง

แกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 888,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งหนีศูนยก์ลาง (Centrifuge) ต าบลบาง

แกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 2 150,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงไฟฟ้า 3 ไกร ์ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เตียง 2 110,000                      

รายการระดบัที1่: โคมไฟฟ้า แบบตัง้พื้น ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ดวง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเกบ็ตวัอยา่งฝุ่ นละอองขนาดต า่กวา่ 100 ไมครอน

ในบรรยากาศปริมาตรสูง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั

สมทุรสงคราม เครื่อง 1 321,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องนบัเมด็ยา ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม

 จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองกระดูกสนัหลงัเอวพรอ้มเชงิกราน ต าบลบางแกว้

 อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ตวั 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องแยกวเิคราะหห์าปริมาณชนิดและปริมาณสารใน

สภาวะแกส๊ ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องบดหยาบ ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม

 จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่:  รถเขน็ท าแผล ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม 

จงัหวดัสมทุรสงคราม คนั 1 19,500                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ผูป่้วยสแตนเลส พรอ้มเบาะรองนัง่ ต าบลบางแกว้ 

อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม คนั 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการฉีดยากลา้มเน้ือแขนแบบมสีญัญาณไฟและเสยีง

 ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ตวั 4 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน้ลูกกลอนอตัโนมตัิ ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็ผูป่้วยไฟฟ้า ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม คนั 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั ระบบสปริง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 27,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัชิ้นเน้ืออตัโนมตัิ ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการฉีดยากลา้มเน้ือสะโพกแบบมสีญัญาณไฟและ

เสยีง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ตวั 4 520,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงผูป่้วย 3 ไกร ์มอืหมนุ ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เตียง 2 50,000                        

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อ ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม 

จงัหวดัสมทุรสงคราม ตู ้ 2 1,360,000                    

รายการระดบัที1่: หุ่นขาฝึกเยบ็แผล ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ตวั 4 108,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความอิม่ตวัของออกซเิจนในเลอืด พรอ้ม

แบตเตอรี่และแท่นชารต์ ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั ชดุ 2 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุล  าโพงและเครื่องเสยีงแบบเคลือ่นที่ ต าบลบางแกว้ 

อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 2 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องนบัจ านวนโคโลนี ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 700,000                      
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03750000 จงัหวดัสมทุรสงคราม

รายการระดบัที1่: หุ่นแขนฝึกเยบ็แผล ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ตวั 4 92,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความอิม่ตวัของออกซเิจนในเลอืดชนิดพกพา 

ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 2 13,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองฝึกทกัษะการพยาบาล ต าบลบางแกว้ อ าเภอ

เมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ตวั 2 650,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบบีเมลด็น า้มนั ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัและส่วนสูง ระบบอลัตรา้โซนิค (Ultra - 

Sonic) ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่ตวัอยา่ง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 2 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองฝึกการดูแลผูสู้งอาย ุต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ตวั 2 700,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊คร่อมเตียงสแตนเลส ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ตวั 4 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเกบ็ตวัอยา่งฝุ่ นละอองขนาดต า่กวา่ 10 ไมครอนใน

บรรยากาศปริมาตรสูง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั

สมทุรสงคราม เครื่อง 1 513,600                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิดสเตอริโอ 3 ตา พรอ้มชดุถา่ยภาพ 

ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งชนิดควบคุมอณุหภูม ิต าบลบางแกว้ 

อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนสารละลายพรอ้มเตาใหค้วามรอ้นแบบ 15 

ต าแหน่ง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 2 370,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการตรวจเตา้นม ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ตวั 4 340,000                      

รายการระดบัที1่: ตูค้วบคุมอณุหภูม ิต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ตู ้ 2 340,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าทศนิยม 4  ต าแหน่ง ต าบลบางแกว้ อ าเภอ

เมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 4 320,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองฝึกการดูแลคนไขเ้ด็กอเนกประสงค ์ต าบลบาง

แกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ตวั 2 270,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นแขนฝึกการใหส้ารน า้ทางหลอดเลอืดด าชนิดมปีัม๊

แรงดนัเลอืด ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ตวั 4 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าทศนิยม 2  ต าแหน่ง ต าบลบางแกว้ อ าเภอ

เมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 4 240,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บความรอ้น ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม 

จงัหวดัสมทุรสงคราม ตู ้ 2 200,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็ในหอ้งปฎบิตัิการ ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม คนั 10 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนสารแบบใหค้วามรอ้น ต าบลบางแกว้ อ าเภอ

เมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 10 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความหนาแน่น ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: อ่างควบคุมอณุหภูม ิชนิด 8 หลมุ ต าบลบางแกว้ อ าเภอ

เมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ใบ 3 186,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองล าตวั ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม

 จงัหวดัสมทุรสงคราม ตวั 4 180,000                      
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03750000 จงัหวดัสมทุรสงคราม

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นหมอกควนัแบบสะพายขา้ง ต าบลบางแกว้ อ าเภอ

เมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 2 170,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการลา้งทอ้ง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ตวั 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็เกบ็ตวัอยา่งพชืสมนุไพรสดและสารเคม ีขนาด 42 

คิว ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ตู ้ 6 294,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองศีรษะและคอ พรอ้มกลา้มเน้ือ ต าบลบางแกว้ 

อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ตวั 3 143,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ผสมความเร็วสูง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 5 125,000                      

รายการระดบัที1่: เตาหลมุใหค้วามรอ้น ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เตา 5 110,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นกลา้มเน้ือขาซา้ย ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ตวั 3 105,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัม๊ลมสุญญากาศ ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 2 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อ ขนาด 40 ลติร ต าบลบางแกว้ อ าเภอ

เมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 79,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นกลา้มเน้ือแขนซา้ย ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ตวั 3 75,300                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครปิเปต ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม 

จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 3 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีม (GPS) แบบพกพา 

ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นชิ้นส่วนโครงกระดูกครบร่างแบบแยกส่วน ต าบลบาง

แกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ตวั 3 59,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเรียงแคปซูล ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 52,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเค็มของน า้ ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 4 40,700                        

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองสมองขนาดเท่าจริงมสีมอง 8 ส่วน ต าบลบาง

แกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ตวั 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่างในน า้ ต าบลบางแกว้ อ าเภอ

เมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 4 38,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัสารละลายที่เจอืปนในน า้ ต าบลบางแกว้ อ าเภอ

เมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 4 36,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมสารละลาย ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 3 36,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองโครงกระดูกสนัหลงัส่วนคอแบบมกีลา้มเน้ือ 

ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ตวั 2 36,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นหมอกควนัขนาดเลก็ ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 5 34,500                        

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองโครงกระดูก ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ตวั 1 34,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองลูกตา ขนาดขยาย 6 เท่า แยกชิ้นส่วนได ้6 ชิ้น 

ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ตวั 2 26,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03750000 จงัหวดัสมทุรสงคราม

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียนดจิทิลั ต าบลบางแกว้ อ าเภอ

เมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 1 4,382,500                    

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองอาจารยใ์หญ่เพศหญงิเต็มตวั ต าบลบางแกว้ 

อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ตวั 1 4,800,000                    

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 750,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 750,000                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 750,000                   

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 750,000                   

งบอดุหนุน 750,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 750,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัคุณภาพน า้หลายพารามเิตอร ์ต าบลลาดใหญ่ 

อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 750,000                      

กระทรวงสาธารณสขุ 111,625,600               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 85,185,700                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 63,948,600                

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 5,062,000                 

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 5,062,000                 

งบลงทนุ 5,062,000                 

ครุภณัฑ์ 5,062,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 5,062,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลลาดใหญ่ ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลลาดใหญ่ ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า  โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลลาดใหญ่ ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลลาดใหญ่ ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ลาดใหญ่ ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลลาด

ใหญ่ ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล.ลาดใหญ่ ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลลาดใหญ่ ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจอมปลวก ต าบลจอมปลวก อ าเภอบาง

คนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลจอมปลวก ต าบลจอมปลวก อ าเภอบางคนท ีจงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลสมเด็จพระพทุธเลศิหลา้ ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 375,000                      



44 / 50

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03750000 จงัหวดัสมทุรสงคราม

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

สมเด็จพระพทุธเลศิหลา้ ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระพทุธ

เลศิหลา้ ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลสมเด็จพระพทุธ

เลศิหลา้ ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลสมเด็จพระพทุธเลศิ

หลา้ ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลสมเด็จพระพทุธเลศิหลา้ 

ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลสมเด็จพระพทุธเลศิหลา้ ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นบงัปืน ต าบลนางตะเคียน อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นบงัปืน ต าบลนางตะเคียน อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นบงัปืน ต าบลนางตะเคียน อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นบงัปืน ต าบลนางตะเคียน อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นบงัปืน ต าบลนางตะเคียน อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นบงั

ปืน ต าบลนางตะเคียน อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นบงัปืน ต าบลนางตะเคียน อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นบงัปืน ต าบลนางตะเคียน อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นบงัปืน ต าบลนางตะเคียน อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นดาวโด่ง ต าบลคลองเขนิ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นดาวโด่ง ต าบลคลองเขนิ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นดาวโด่ง ต าบลคลองเขนิ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นดาวโด่ง ต าบลคลองเขนิ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นดาวโด่ง ต าบลคลองเขนิ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

ดาวโด่ง ต าบลคลองเขนิ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม หมอ้ 1 54,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นดาวโด่ง ต าบลคลองเขนิ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นดาวโด่ง ต าบลคลองเขนิ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นดาวโด่ง ต าบลคลองเขนิ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลเหมอืงใหม่ ต าบลเหมอืงใหม่ อ าเภออมัพวา จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบางยีร่งค ์ต าบลบางยีร่งค ์อ าเภอบางคนท ีจงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 58,886,600                

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 58,886,600                

งบลงทนุ 58,886,600                

ครุภณัฑ์ 10,952,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 10,952,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยท์ ัว่ไปขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1,000 mA. แบบ

แขวนเพดานดจิติอล 1 จอรบัภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระพทุธเลศิหลา้ 

ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 6,420,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อจลุนิทรียด์ว้ยไอน า้ระบบอตัโนมตัิขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 850ลติร (Pre-Post Vac) หอ้งน่ึงทรงสีเ่หลีย่ม ชนิด 1 ประตู 

โรงพยาบาลสมเด็จพระพทุธเลศิหลา้ ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารน า้ทางหลอดเลอืดด าชนิด 1 สาย 

โรงพยาบาลอมัพวา ต าบลแควออ้ม อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 4 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลอมัพวา ต าบลแควออ้ม อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดเสมหะ โรงพยาบาลอมัพวา ต าบลแควออ้ม 

อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 5 55,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลอมัพวา ต าบลแคว

ออ้ม อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้การกลนืดว้ยกระแสไฟฟ้า  โรงพยาบาล

นภาลยั ต าบลกระดงังา อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 1 1,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 47,934,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 37,444,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัแพทย ์พยาบาล เภสชักรและทนัตแพทย ์88 ยู

นิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 6,911 ตารางเมตร 

โรงพยาบาลสมเด็จพระพทุธเลศิหลา้ ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืง หลงั 1 32,705,700                   

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (พื้นที่เสาเขม็ลกึ) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสวนหลวง ต าบลสวนหลวง อ าเภออมัพวา หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 7-8 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร (พื้นที่เสาเขม็ลกึ) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นดาวโด่ง ต าบลคลองเขนิ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม หลงั 1 1,210,100                    
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รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (พื้นที่เสาเขม็ลกึ) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแพรกหนามแดง ต าบลแพรกหนามแดง 

อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 7-8 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร (พื้นที่เสาเขม็ลกึ) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนางตะเคียน ต าบลนางตะเคียน อ าเภอ

เมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม หลงั 1 1,210,100                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,489,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารกายภาพบ าบดั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 963 ตารางเมตร (พื้นที่เสาเขม็ลกึ) โรงพยาบาลนภาลยั ต าบล

กระดงังา อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม หลงั 1 10,489,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 21,237,100                

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 21,237,100                

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 21,237,100                

งบลงทนุ 21,237,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,237,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,237,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการสาธารณสุขอ าเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 285 ตารางเมตร (เสาเขม็ลกึ) ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม หลงั 1 3,583,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั เป็นอาคาร คสล. 5 

ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 3,520 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นเเผ่นดนิไหว) 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม หลงั 1 17,653,700                   

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 26,439,900                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 26,439,900                

โครงการการพฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยใ์นการวนิิจฉยัและป้องกนัโรค

เพือ่ความม ัน่คงดา้นสุขภาพ 26,439,900                

ยกระดบัและบูรณาการฐานขอ้มลูดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์เพือ่เป็นระบบเฝ้าระวงั

พยากรณ์และเตอืนภยัสุขภาพของประเทศ 26,439,900                

งบลงทนุ 26,439,900                

ครุภณัฑ์ 5,330,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 5,330,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนแ์บบฟลูออเรสเซนซ ์(Microscope, 

Fluorescence)  ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั เครื่อง 1 1,150,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอเอสเปกโทรโฟโตมเิตอร ์(Atomic Absorption 

Spectrophotometer,AAS) Flame, Graphite Furnance and Hydride

 Generator  ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดั เครื่อง 1 4,180,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,109,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,109,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารชดุพกัอาศยัส าหรบัขา้ราชการ (20 ครอบครวั)  

ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม อาคาร 1 21,109,900                   

กระทรวงอตุสาหกรรม 1,063,700                 

ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 1,063,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,063,700                 
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ส่งเสริมและพฒันาอตุสาหกรรมอยา่งย ัง่ยนื 1,063,700                 

สนบัสนุนการด าเนินงานในส่วนภูมภิาค 1,063,700                 

งบลงทนุ 1,063,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,063,700                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,063,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม หลงั 7 1,063,700                    

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร

ควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 3,189,000                 

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 299,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 299,000                   

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 299,000                   

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 299,000                   

งบอดุหนุน 299,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 299,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัปากงา่ม ต าบลกระดงังา อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัธรรมประดษิฐ(์ธ) ต าบลคลองโคน อ าเภอเมอืงฯ จงัหวดัสมทุรสงคราม วดั 1 133,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 2,890,000                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 2,890,000                 

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 2,890,000                 

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 2,890,000                 

งบลงทนุ 2,890,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,890,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,890,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัระดบั ผบก. ภ.จว.สมทุรสงคราม ต าบลแม่กลอง 

อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม หลงั 1 2,890,000                    

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 135,200                   

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัสมทุรสงคราม ต าบล

ลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย   ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัสมทุรสงคราม  ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง ชดุ 2 49,600                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03750000 จงัหวดัสมทุรสงคราม

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 าจงัหวดัสมทุรสงคราม  ต าบลลาดใหญ่ 

อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสาหกจิ 1,125,100                 

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 1,125,100                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,125,100                 

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 1,125,100                 

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 1,125,100                 

งบอดุหนุน 1,125,100                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,125,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน คนั 1 1,125,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ เริ่มต ัง้แต่ปี 2558 - 2562 คนั 1 187,100                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานสมทุรสงคราม ต าบลอมัพวา อ าเภออมัพวา คนั 1 187,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลาง เริ่มต ัง้แต่ปี 2558 - 2562 คนั 1 220,400                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลางส านกังานสมทุรสงคราม 

ต าบลอมัพวา อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม คนั 1 220,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน เริ่มต ัง้แต่ปี 2561 - 2563 แห่ง 1 717,600                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าอาคารส านกังานสมทุรสงคราม ต าบลอมัพวา 

อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 717,600                      

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 185,438,100               

จงัหวดัสมทุรสงคราม 185,438,100              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 185,438,100              

การพฒันาดา้นสงัคม 14,603,000                

พฒันามาตรฐานและคุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั 8,665,000                 

งบด าเนินงาน 665,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 665,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 17,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 642,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 5,000                         

งบรายจ่ายอื่น 8,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 8,000,000                    

พฒันาและยกระดบัสาธารณูปโภคเพือ่คุณภาพชวีติของประชาชนจงัหวดัสมทุรสงคราม 5,938,000                 

งบลงทนุ 5,938,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,938,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 5,938,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนผวิจราจรลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต 

บริเวณสาย หมู่ที่ 1 ต าบลดอนมะโนรา อ าเภอบางคนท ีเชือ่มหมู่ที่ 7 ต าบล

นางตะเคียน อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ขนาดกวา้ง 

4.00 เมตร ยาว 780.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่

 3,120 ตารางเมตร พรอ้มก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทาง 1 2,732,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03750000 จงัหวดัสมทุรสงคราม

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต สายเลยีบ

คลองตาสงค ์จากบริเวณถนนดอนมะโนรา หมู่ที่ 6 ต าบลดอนมะโนรา 

อ าเภอบางคนท ีเชือ่มต่อถนนสายท่าคา หมู่ที่ 6 ต าบลท่าคา อ าเภออมัพวา 

จงัหวดัสมทุรสงคราม ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร 

หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,000 ตารางเมตร พรอ้ม สายทาง 1 3,206,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 56,000,000                

การแกป้ญัหา พฒันาสิ่งแวดลอ้ม และพลงังานจงัหวดัสมทุรสงคราม 56,000,000                

งบลงทนุ 56,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 56,000,000                   

ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหลง่น า้ 56,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแกม้ลงิทุ่งหนิ พรอ้มขยายเขตไฟฟ้า ต าบลยีส่าร 

อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม แห่ง 1 56,000,000                   

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 1,970,400                 

พฒันาคุณภาพชวีติและความม ัน่คงของประชาชนจงัหวดัสมทุรสงคราม 1,970,400                 

งบด าเนินงาน 1,970,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,970,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 54,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,788,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 128,000                      

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 107,754,700              

พฒันาสาธารณูปโภคเพือ่การผลติ การขนส่ง การแปรรูป การจ าหน่าย สนิคา้เกษตร

และประมงจงัหวดัสมทุรสงคราม 107,754,700              

งบลงทนุ 107,754,700              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 107,754,700                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 30,743,700                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้นราง

กลว้ย หมู่ที่ 2 - บา้นดอนมะโนรา หมู่ที่ 5 ต าบลดอนมะโนรา อ าเภอบาง

คนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.440 กโิลเมตร สายทาง 1 6,343,700                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนผวิจราจรหนิคลกุ สายบา้นตน้ล  าแพน - บา้น

เขายีส่าร หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 1 ต าบลยีส่าร อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม 

หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.160 กโิลเมตร สายทาง 1 24,400,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 77,011,000                   

รายการระดบัที1่: บูรณะผวิทางแอสฟลัต ์ทางหลวงหมายเลข 3643  

ระยะทาง 2.245 กโิลเมตร ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม สายทาง 1 25,264,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้น

เหมอืงใหม่ - บา้นบางกระรี้ (สส.ถ 1-0001) ต าบลบางแค เชือ่ม ต าบล

เหมอืงใหม่ อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร 

ขนาดกวา้ง 5.50 เมตร ระยะทาง 3.639 กโิลเมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  สายทาง 1 5,362,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต สาย

บา้นท่าคา - บา้นดอนสาม ต าบลท่าคา อ าเภออมัพวา เชือ่ม ต าบลดอนมะ

โนรา อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม หนาเฉลีย่ 0.04 เมตร ขนาด

กวา้ง 5.50 เมตร และ 9.00 เมตร ระยะทางรวม 5,407.30 เมตร หรือพื้นที่ สายทาง 1 13,471,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้นดอน

จัน่ - ยีส่าร หมู่ที่ 6 ต าบลคลองโคน อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม เชือ่ม หมู่ที่ 

4 หมู่ที่ 1 ต าบลยีส่าร อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม หนา 0.08 เมตร

 ขนาดกวา้งเฉลีย่ 7.66 เมตร , 8.00 เมตร และ 10.00 เมตร ระยะทาง 

3.330 กโิลเมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 31,434.65 ตารางเมตร สายทาง 1 32,914,000                   
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03750000 จงัหวดัสมทุรสงคราม

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 5,110,000                 

พฒันาสาธารณูปโภคเพือ่การทอ่งเทีย่วจงัหวดัสมทุรสงคราม 5,110,000                 

งบลงทนุ 5,110,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,110,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 5,110,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 

2,3,4,5 ต าบลท่าคา อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม ขนาดกวา้ง 5.00 

เมตร ระยะทาง 2.200 กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ด  าเนินการไม่

นอ้ยกวา่ 11,000 ตารางเมตร สายทาง 1 5,110,000                    


