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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 5,646,458,094            

จงัหวดัเพชรบรุี 5,646,458,094            

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 7,770,900                 

องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษเพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน) 7,566,100                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 7,566,100                 

โครงการพฒันาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาต ิและนิเวศน์ 7,566,100                 

พฒันาเสน้ทางการทอ่งเทีย่วเชื่อมโยงเขตพฒันาการทอ่งเทีย่วฝัง่ทะเลตะวนัตก 7,566,100                 

งบอดุหนุน 7,566,100                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,566,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 0 7,566,100                    

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

กระทรวงกลำโหม 27,401,100                

กองบญัชาการกองทพัไทย 27,401,100                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 27,401,100                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 27,401,100                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 1,325,500                 

งบลงทนุ 1,325,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,325,500                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 1,325,500                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรคอนกรีตเสริม

เหลก็ ต าบลหว้ยท่าชา้ง อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี กม. 0.55 1,325,500                    

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 26,075,600                

งบลงทนุ 26,075,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,075,600                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 569,400                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอแก่งกระจาน

 จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลหว้ยท่าชา้ง อ าเภอเขายอ้ย 

จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 343,600                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 25,506,200                   

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลดอนยาง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี 

จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 2,276,100                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลดอนยาง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี 

จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 1,175,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลนาพนัสาม อ าเภอเมอืงเพชรบุรี 

จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 3,172,500                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลนาพนัสาม อ าเภอเมอืงเพชรบุรี 

จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 9,453,400                    

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

03760000 จงัหวดัเพชรบรุี
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รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลนาพนัสาม อ าเภอเมอืงเพชรบุรี 

จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 9,429,000                    

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 17,292,800                

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 666,300                   

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                      

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 8,301,300                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 8,301,300                 

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน 8,218,000                 

ขบัเคลือ่นภารกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่ 8,218,000                 

งบลงทนุ 8,218,000                 

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 ์ 

สถานคุม้ครองคนไรท้ี่พึง่กุ่มสะแก  ต าบลช่องสะแก อ าเภอเมอืงเพชรบุรี คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,930,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,930,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารนอน คสล.2 ชัน้ ตอกเสาเขม็ พรอ้มค่ารื้อ

ถอน ถมดนิ สถานคุม้ครองคนไรท้ี่พึง่กุ่สะแก  ต าบลช่องสะแก อ าเภอเมอืง

เพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 6,930,000                    

โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรในพื้นทีต่ามโครงการพระราชประสงค ์โครงการ

พระราชด าริ โครงการหลวง และพระด าริ 83,300                     

การด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริ 83,300                     

งบลงทนุ 83,300                     

ครุภณัฑ์ 83,300                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 36,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน   ศูนยป์ระสานงานโครงการหมู่บา้น

สหกรณ์หว้ยสตัวใ์หญ่ ป่าเด็ง หุบกะพง ดอนขนุหว้ย กลดัหลวง ตาม

พระราชด าริ จงัหวดัเพชรบุรี  ต าบลป่าเด็ง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดั ตู ้ 5 27,500                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   ศูนยป์ระสานงานโครงการหมู่บา้นสหกรณ์

หว้ยสตัวใ์หญ่ ป่าเด็ง หุบกะพง ดอนขนุหว้ย กลดัหลวง ตามพระราชด าริ 

จงัหวดัเพชรบุรี  ต าบลป่าเด็ง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 8,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 37,000                        

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

ประสานงานโครงการหมู่บา้นสหกรณ์หว้ยสตัวใ์หญ่ ป่าเด็ง หุบกะพง ดอน

ขนุหว้ย กลดัหลวง ตามพระราชด าริ จงัหวดัเพชรบุรี  ต าบลป่าเด็ง อ าเภอ

แก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน  ศูนยป์ระสานงานโครงการ

หมู่บา้นสหกรณ์หว้ยสตัวใ์หญ่ ป่าเด็ง หุบกะพง ดอนขนุหว้ย กลดัหลวง 

ตามพระราชด าริ จงัหวดัเพชรบุรี  ต าบลป่าเด็ง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดั เครื่อง 1 11,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว ศูนยป์ระสานงานโครงการ

หมู่บา้นสหกรณ์หว้ยสตัวใ์หญ่ ป่าเด็ง หุบกะพง ดอนขนุหว้ย กลดัหลวง 

ตามพระราชด าริ จงัหวดัเพชรบุรี  ต าบลป่าเด็ง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดั เครื่อง 1 10,300                        

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 8,325,200                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 8,325,200                 

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 8,325,200                 

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 8,325,200                 

งบลงทนุ 8,325,200                 

ครุภณัฑ์ 113,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 100,000                      

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

 แผ่นต่อนาท ี บา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดัเพชรบุรี ต าบลช่องสะแก 

อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 100,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ  1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว  บา้นพกัเด็กและครอบครวั

จงัหวดัเพชรบุรี ต าบลช่องสะแก อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 13,100                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,212,100                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,212,100                    

รายการระดบัที1่: อาคารที่พกัเจา้หนา้ที่ 3 ชัน้ 12 ครอบครวั พรอ้ม

สิง่ก่อสรา้งประกอบ บา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดัเพชรบุรี ต าบลช่อง

สะแก อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 8,212,100                    

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,111,631,000            

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 220,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 220,800                   

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 220,800                   

การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 220,800                   

งบลงทนุ 220,800                   

ครุภณัฑ์ 220,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 220,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมปฏบิตัิการฯ และชดุโปรแกรม

จดัการส านกังานฯ  ต าบลท่ายาง   อ าเภอท่ายาง  จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 6 220,800                      



4 / 106

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03760000 จงัหวดัเพชรบรุี

กรมชลประทาน 1,072,565,000            

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 3,664,100                 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1,156,500                 

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1,156,500                 

งบลงทนุ 1,156,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,156,500                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 1,156,500                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตรกรในเขตจงัหวดัเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 1,156,500                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 2,507,600                 

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 2,507,600                 

งบลงทนุ 2,507,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,507,600                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,507,600                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมผวิจราจรท านบดนิอ่างเกบ็น า้พหุวาย ต าบลหว้ย

ทรายเหนือ อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ระยะทาง 0.805 กม. รายการ 0 2,507,600                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 727,498,600              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 164,348,100              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 164,348,100              

งบลงทนุ 164,348,100              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 164,348,100                 

ค่าส ารวจออกแบบ 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษาการเตรียมความพรอ้มรบัสถานการณ์ฉุกเฉิน รายการ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: วเิคราะหค์วามปลอดภยัเขือ่นของเขือ่นหว้ยผาก จงัหวดั รายการ 0 80,000                        

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 164,268,100                 

รายการระดบัที1่: อาคารบงัคบัน า้คลองระบายน า้ 2 ซา้ย - บา้นนา กม.

0+010 ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เสริมขอบคอนกรีตดาด คลองส่งน า้ 1 ขวา-สายใหญ่ 1 

(สายใหม)่ ระยะที่ 1 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 1

 สาย จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ดาดคอนกรีตคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย พรอ้มอาคาร

ประกอบ ระยะที่ 1 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลลาดโพธิ์ 

อ  าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ 1 ขวา-3 ขวา–1 ซา้ย–สายใหญ่ 

3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลนาพนัสาม อ าเภอเมอืง

เพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบกระจายน า้ ดอนขนุหว้ย 1 ต าบลดอนขนุ

หว้ย อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดั รายการ 1 243,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 61,320,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารชลประทานคลองส่งน า้ 22ซา้ย-1ขวา 

กม.0+000 - กม.14+100 เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ราชบุรีฝัง่ขวา ต าบลทบัคาง อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารชลประทานคลองส่งน า้ 24ซา้ย-1ขวา 

กม.0+000 - กม.6+600 เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรี

ฝัง่ขวา ต าบลไร่โคก อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 860,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารชลประทานคลองส่งน า้ 1ซา้ย-24ซา้ย-1

ขวา กม.0+000 - กม.3+100 เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ราชบุรีฝัง่ขวา ต าบลไร่โคก อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 820,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารชลประทานคลองส่งน า้ 23ซา้ย-1ขวา 

กม.0+000 - กม.7+727 เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรี

ฝัง่ขวา ต าบลหนองปรง อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 880,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารชลประทานคลองส่งน า้ 1ซา้ย-22ซา้ย-1

ขวา กม.0+000 - กม.2+902 เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ราชบุรีฝัง่ขวา ต าบลทบัคาง อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 760,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารชลประทานคลองส่งน า้ 20ซา้ย-1ขวา 

กม.0+000 - กม.6+964 เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรี

ฝัง่ขวา ต าบลหนองชมุพลเหนือ อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 770,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารชลประทานคลองส่งน า้ 5ซา้ย-22ซา้ย-1

ขวา กม.0+000 - กม.3+386 เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ราชบุรีฝัง่ขวา ต าบลตน้มะพรา้ว อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 780,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารชลประทานคลองส่งน า้ 3ซา้ย-22ซา้ย-1

ขวา กม.0+000 - กม.2+723 เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ราชบุรีฝัง่ขวา ต าบลหนองปรง อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ 2ซา้ย-22ซา้ย-1ขวา 

กม.0+000 - กม.2+644 เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรี

ฝัง่ขวา ต าบลทบัคาง อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 680,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกตะกอนดนิดว้ยแรงคน คลองส่งน า้ 1ขวา-1ขวา 

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ขวา ต าบลหว้ยท่าชา้ง อ าเภอเขา

ยอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารชลประทานคลองส่งน า้ 21ซา้ย-1ขวา 

กม.0+000 - กม.3+474 เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรี

ฝัง่ขวา ต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 690,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 1 ขวา-สายใหญ่ 1 (สายเก่า) กม.

22+000  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า รายการ 1 1,700,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 1 ขวา-1 ซา้ย-สายใหญ่ 3 เป็น

ช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลไร่มะขาม อ าเภอบา้น

ลาด จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้สายซอย ฝ่าย

ส่งน า้ฯที่ 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลท่าชา้ง อ าเภอ รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบไฟส่องสวา่งบนสนัเขือ่นแก่งกระจาน  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่ง รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้สายซอย ฝ่าย

ส่งน า้ฯที่ 5  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาอาคารชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิ ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 1  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้ ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 2

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลช่องสะแก อ าเภอเมอืง

เพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 2 ซา้ย-สายใหญ่ 3  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมปัม๊และระบบสูบน า้ท่อส่งน า้เขือ่นเพชรไปหวั

หนิ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลท่าไมร้วก อ าเภอท่ายาง รายการ 1 1,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ 1 เป็นช่วง ๆ  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 1,230,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 10 ขวา-1 ซา้ย-สายใหญ่ 3 เป็น

ช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี   ต าบลบา้นแหลม อ าเภอ

บา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลท่าแลง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ 3  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลหนองขนาน อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ 2 เป็นช่วง ๆ  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 1 ขวา-3 ขวา-1 ซา้ย-สายใหญ่ 3 

เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลโพไร่หวาน อ าเภอ

เมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 3 ขวา-สายใหญ่ฝัง่ซา้ย  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลบางครก อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดั รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 2 ขวา-สายใหญ่ 1 เป็นช่วง ๆ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลนายาง อ าเภอชะอ า จงัหวดั รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 8 ขวา-1 ซา้ย-สายใหญ่ 3 เป็น

ช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลท่าแรง้ออก อ าเภอ

บา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 2 ซา้ย-สายใหญ่ฝัง่ซา้ย  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลบางจาก อ าเภอเมอืงเพชรบุรี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมลาดเขือ่นแก่งกระจาน  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 1 ขวา-1 ขวา-สายใหญ่ 2 เป็น

ช่วง ๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี  ต าบลหนองจอก อ าเภอ

ท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 9 ขวา-1 ซา้ย-สายใหญ่ 3 เป็น

ช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลท่าแรง้ อ าเภอบา้น

แหลม จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 1 ขวา-สายใหญ่ 1 (สายใหม)่ 

เป็นช่วง ๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ฝายทดน า้หว้ยป่าแดง  โครงการ

ชลประทานเพชรบุรี ต าบลป่าเด็ง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้หว้ยทราย  โครงการชลประทาน

เพชรบุรี ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้หว้ยใหญ่  โครงการชลประทาน

เพชรบุรี ต าบลทบัคาง อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้อ่างเกบ็น า้กระหร่าง3  

โครงการชลประทานเพชรบุรี ต าบลป่าเด็ง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดั รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้บา้นลิ้นชา้ง  โครงการชลประทาน

เพชรบุรี  ต าบลยางน า้กลดัเหนือ อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้อ่างเกบ็น า้กระหร่าง3  โครงการ

ชลประทานเพชรบุรี ต าบลป่าเด็ง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยตะแปด  โครงการ

ชลประทานเพชรบุรี ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้บา้นไทรงาม  โครงการชลประทาน

เพชรบุรี ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 500,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้หว้ยทราย-หุบกะพง  โครงการ

ชลประทานเพชรบุรี ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้หว้ยพหุก  โครงการชลประทาน

เพชรบุรี ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้อู่ตะเภา  โครงการชลประทาน

เพชรบุรี ต าบลเขายอ้ย อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้หว้ยกวางโจน  โครงการชลประทาน

เพชรบุรี ต าบลยางน า้กลดัใต ้อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้บา้นพมุ่วง  โครงการชลประทาน

เพชรบุรี ต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้หนองไก่เถือ่น 2  โครงการ

ชลประทานเพชรบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้พกุระทอ้น  โครงการชลประทาน

เพชรบุรี ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้บ่อพกัน า้เขากระปุก  โครงการ

ชลประทานเพชรบุรี ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมสะพานน า้ คสล. อ่างเกบ็น า้ทุ่งขาม  โครงการ

ชลประทานเพชรบุรี ต าบลไร่ใหม่พฒันา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง รายการ 1 8,800,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง คลองระบายน า้

 D.26  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลบางขนุไทร อ าเภอ

บา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง แม่น า้เพชรบุรี  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จงัหวดั รายการ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง คลองระบายน า้

 D.1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลนายาง อ าเภอชะอ า รายการ 1 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 6,990,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบายน า้ 

1ซา้ย-บางจาก  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ขวา ต าบลหวั

สะพาน อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบายน า้ 

1ขวา-2ขวา-ประดู่  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ขวา ต าบล

หนองชมุพล อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 250,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบายน า้ 

1ซา้ย-1ขวา-ประดู่  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ขวา ต าบลเขา

ยอ้ย อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 190,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบายน า้ 

D.3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองส่งน า้สาย

ใหญ่ฝัง่ซา้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลโรงเข ้อ าเภอ

บา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบายน า้ 

D.9  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบายน า้ 

D.12  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบายน า้ 

D.15  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลดอนยาง อ าเภอเมอืง

เพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 600,000                      
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รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบายน า้ 

D.18  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลไร่มะขาม อ าเภอบา้น

ลาด จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 7,914,500                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา แกม้ลงิคลองส่งน า้

สายใหญ่ 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลนายาง อ าเภอ รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา แกม้ลงิคลองส่งน า้ 1 

ซา้ย-สายใหญ่ 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลท่าแรง้ 

อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา บ่อยมืฝัง่ซา้ยคลอง

ส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลบาง

จาก อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา บ่อยมืฝัง่ขวาคลองส่ง

น า้ 2 ซา้ย-สายใหญ่ 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี  จงัหวดั รายการ 0 1,009,500                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา แกม้ลงิคลองส่งน า้ 2 

ขวา-สายใหญ่ 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลนายาง 

อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา แกม้ลงิคลองส่งน า้ 2 

ซา้ย-5 ขวา-1 ซา้ย-สายใหญ่ 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี 

ต าบลช่องสะแก อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา บ่อยมืฝัง่ซา้ยคลอง

ส่งน า้ 3 ขวา-สายใหญ่ 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี  จงัหวดั รายการ 0 525,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา แกม้ลงิคลองส่งน า้ 6 

ขวา-1 ซา้ย-สายใหญ่ 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลบาง

จาน อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา บ่อยมืฝัง่ซา้ยคลอง

ส่งน า้ 2 ซา้ย-2 ซา้ย-สายใหญ่ 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี 

ต าบลดอนยาง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 450,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา บ่อยมืฝัง่ขวาคลองส่ง

น า้สายใหญ่ 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี  จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 930,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา รายการ 1 6,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา อ่างเกบ็น า้แม่ประจนัต ์ 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลยางน า้กลดัเหนือ อ าเภอ

หนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา อ่างเกบ็น า้กระหร่าง 3  

โครงการชลประทานเพชรบุรี ต าบลป่าเด็ง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 466,850,500              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 73,744,000                

งบลงทนุ 73,744,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 73,744,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 73,744,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 33,744,000                   

รายการระดบัที2่: อ่างเกบ็น า้พนุ า้รอ้น ต าบลยางน า้กลดัเหนือ อ าเภอ

หนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 33,744,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 40,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นนากรวย ต าบลพสุวรรค ์

อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 15,000,000                   
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รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหนองไผ่ ต าบลหนองหญา้

ปลอ้ง อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 25,000,000                   

ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่น า้ในพื้นทีร่บัน า้ 7,000,000                 

งบลงทนุ 7,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิก านนัใยพรอ้มอาคารประกอบ ต าบลยางน า้กลดัใต ้

 อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 7,000,000                    

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 386,106,500              

งบลงทนุ 386,106,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 386,106,500                 

ค่าที่ดนิ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ จงัหวดั รายการ 0 10,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 376,106,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการระบบส่งน า้ฝัง่ซา้ยอ่าง

เกบ็น า้หว้ยแม่ประจนัต ์อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 1,606,500                    

รายการระดบัที1่: โครงการระบบท่อส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบเพชรบุรี - 

หวัหนิ อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี และอ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 0 140,000,000                 

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการอ่างเกบ็น า้หว้ย

แม่ประจนัต ์อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอ

หนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 70,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการจดัหาน า้เพือ่

ช่วยเหลอืราษฎรในพื้นที่ต าบลแก่งกระจานและต าบลวงัจนัทรอ์นั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดั รายการ 0 72,700,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน า้ฝัง่

ซา้ยอ่างเกบ็น า้หว้ยแม่ประจนัต ์อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 91,800,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 29,500,000                

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 29,500,000                

งบลงทนุ 29,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,500,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพฒันาอปุกรณ์และระบบตรวจวดัพฤติกรรม

เขือ่นพรอ้มส่วนประกอบอืน่ เขือ่นหว้ยสามเขา  ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่า 0 8,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 21,500,000                   

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้คลองระบายน า้ D.5 พรอ้มอาคารประกอบ

 ต าบลหนองศาลา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี 0 21,500,000                   

โครงการจดัการคุณภาพน า้ 66,800,000                

การจดัการคุณภาพน า้ 66,800,000                

งบลงทนุ 66,800,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 66,800,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 66,800,000                   

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้ปลายคลองระบายน า้ D.25 ต าบลปาก

ทะเล อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้คลองบา้นนา ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอ

เขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 36,750,000                   
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รายการระดบัที1่: ป้องกนัน า้เค็มคนัก ัน้น า้เค็ม เบอร ์1 โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลบางขนุไทร อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 3,550,000                    

รายการระดบัที1่: ป้องกนัน า้เค็มคนัก ัน้น า้เค็ม เบอร ์2 โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลหาดเจา้ส าราญ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 1,500,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 325,300,000              

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 325,300,000              

พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการน า้ภาคกลาง 325,300,000              

งบลงทนุ 325,300,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 325,300,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 305,000,000                 

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิบา้นหนองชมุพลพรอ้มอาคารประกอบ ต าบล

หนองชมุพล อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการระบายน า้คลองส่งน า้สาย

ใหญ่ฝัง่ขวา 3 และคลองระบายน า้ด ี9 พรอ้มอาคารประกอบ ต าบลท่าคอย 

อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 300,000,000                 

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 20,300,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองระบายน า้ D-3 จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 20,300,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 16,102,300                

การจดัการน า้ชลประทาน 16,102,300                

การจดัการงานชลประทาน 16,102,300                

งบลงทนุ 16,102,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,102,300                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 1,950,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาเพชรบุรี  จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 1,152,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการชลประทาน

เพชรบุรี ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 798,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 14,152,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 11,797,200                   

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้สายใหญ่สายซอย .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี  จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 6,511,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษา.โครงการชลประทานเพชรบุรี  จงัหวดั รายการ 0 3,143,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี

  จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 1,766,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ .โครงการชลประทานเพชรบุรี  จงัหวดั รายการ 0 275,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน .สถานีทดลองการใชน้ า้ชลประทานที่

 6 (เพชรบุร)ี ต าบลดอนขนุหว้ย อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 102,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 2,355,100                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืดว้ยเครื่องจกัร ในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 2 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาราชบุรีฝัง่ขวา ต าบลเขายอ้ย

 อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืหนา้เขือ่นเพชร .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลโรงเข ้อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 300,000                      
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รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองส่งน า้สายใหญ่ 3 โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 210,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื คลองระบายน า้ D.1 .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 222,800                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองส่งน า้ 2 ขวา-สายใหญ่ 3 .โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลมาบปลาเคา้ อ าเภอท่ายาง จงัหวดั รายการ 0 55,800                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองส่งน า้ 3 ขวา-สายใหญ่ 3 .โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 78,500                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองส่งน า้ 1 ขวา-สายใหญ่ 1 (สายใหม)่ .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลดอนขนุหว้ย อ าเภอชะอ า รายการ 0 132,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองส่งน า้ 3 ขวา สายใหญ่ฝัง่ซา้ย .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลบางครก อ าเภอบา้นแหลม รายการ 0 125,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชือ่างเกบ็น า้หว้ยสามเขา .โครงการ

ชลประทานเพชรบุรี ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชือ่างเกบ็น า้กระหร่าง3 .โครงการชลประทาน

เพชรบุรี ต าบลป่าเด็ง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 230,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชือ่างเกบ็น า้หว้ยตะแปด .โครงการ

ชลประทานเพชรบุรี ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 0 151,000                      

กรมประมง 3,062,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 450,000                   

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 450,000                   

พฒันาคุณภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 450,000                   

งบลงทนุ 450,000                   

ครุภณัฑ์ 450,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผลติน า้บริสุทธิ์ DI water ต าบลแหลมผกัเบี้ย 

อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 450,000                      

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 10,000                     

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นการประมง 10,000                     

พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานและปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุนการวจิยัและนวตักรรม 10,000                     

งบลงทนุ 10,000                     

ครุภณัฑ์ 10,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเขม้แสง  ต าบลแหลมผกัเบี้ย อ าเภอบา้น

แหลม จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 10,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,602,000                 

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 2,602,000                 

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 2,602,000                 

งบลงทนุ 2,602,000                 

ครุภณัฑ์ 1,388,600                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ต าบล

แหลมผกัเบี้ย อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 89,600                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและ

ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 2 89,600                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ มอเตอรไ์ฟฟ้า สูบน า้ได ้450 

ลติรต่อนาท ี  ต าบลแหลมผกัเบี้ย อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 11,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,213,400                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 307,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ต าบลแหลมผกัเบี้ย อ าเภอ

บา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 307,600                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 905,800                      

รายการระดบัที1่: บ่อเกบ็น า้ระบบเพาะพนัธุแ์ละอนุบาล  ต าบลท่าคอย  

อ าเภอท่ายาง  จงัหวดัเพชรบุรี บ่อ 1 905,800                      

กรมปศุสตัว ์ 1,401,300                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 140,000                   

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 140,000                   

การพฒันาการผลติปศุสตัว ์ 140,000                   

งบอดุหนุน 140,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเกษตรกรจดัท าระบบ Biogas ในฟารม์โค 

กระบอื จงัหวดัเพชรบุรี ฟารม์ 2 140,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,261,300                 

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 1,261,300                 

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 171,400                   

งบลงทนุ 171,400                   

ครุภณัฑ์ 171,400                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ต าบลดอนขนุหว้ย อ าเภอชะอ า 

จงัหวดัเพชรบุรี ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 162,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา ต าบลดอนขนุหว้ย อ าเภอ

ชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ตวั 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เสาใหน้ า้เกลอืสแตนเลส ต าบลดอนขนุหว้ย อ าเภอชะอ า 

จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 2 4,000                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊รกัษาและผ่าตดั ชนิดสแตนเลส ต าบลดอนขนุหว้ย 

อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ตวั 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล ชนิดสแตนเลส ต าบลดอนขนุหว้ย อ าเภอ

ชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี คนั 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้เครื่องมอื ต าบลดอนขนุหว้ย อ าเภอชะอ า จงัหวดั เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เวชภณัฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และสารเคม ีต าบล

ดอนขนุหว้ย อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ตู ้ 2 40,000                        

พฒันาอาหารสตัว ์ 1,057,900                 

งบลงทนุ 1,057,900                 

ครุภณัฑ์ 1,057,900                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,057,900                    



13 / 106

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03760000 จงัหวดัเพชรบรุี

รายการระดบัที1่: เครื่องบดตวัอยา่งชนิดตดัพรอ้มอปุกรณ์ ต าบลสามพระยา

 อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 999,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบักระแสไฟฟ้าและส ารองไฟ ต าบลสามพระยา 

อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 32,100                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ -18 องศาเซลเซยีส แบบนอน ขนาดไม่ต า่กวา่ 15

 คิว ใชเ้กบ็ตวัอยา่งหลงัทดสอบ ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดั ตู ้ 1 26,000                        

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 32,000                     

งบลงทนุ 32,000                     

ครุภณัฑ์ 32,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 20,076,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 2,800,000                 

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 2,800,000                 

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 2,800,000                 

งบลงทนุ 2,800,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,800,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัเพชรบุรี ไร่ 1800 2,800,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 12,325,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 12,325,000                

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 12,155,000                

งบลงทนุ 12,155,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,155,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,155,000                   

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัเพชรบุรี กลา้ 2500000 4,125,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัเพชรบุรี กลา้ 1000000 1,020,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 5000 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก ศูนยศึ์กษาการพฒันาหว้ยทราย 

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัเพชรบุรี (หน่วยงานเบกิจ่ายส านกังาน

พฒันาที่ดนิเขต 10 จงัหวดัราชบุร)ี กลา้ 2000000 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย ศูนยศึ์กษาการพฒันาหว้ย

ทราย อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัเพชรบุรี (หน่วยงานเบกิจ่าย

ส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 10 จงัหวดัราชบุร)ี กลา้ 500000 510,000                      

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 170,000                   

งบลงทนุ 170,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 170,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 170,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัเพชรบุรี ไร่ 100 170,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 705,000                   



14 / 106

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03760000 จงัหวดัเพชรบรุี

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 705,000                   

ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 705,000                   

งบลงทนุ 705,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 705,000                      

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 280,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งทางและซอ่มแซมเสน้ทางล าเลยีง จงัหวดัเพชรบุรี กม. 7 280,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 25,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและซอ่มแซมระบบอนุรกัษด์นิและน า้ จงัหวดั ไร่ 50 25,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: จดัระบบอนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่โครงการพระราชด าริ 

จงัหวดัเพชรบุรี ไร่ 500 400,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 4,246,000                 

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 1,246,000                 

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 1,246,000                 

งบลงทนุ 1,246,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,246,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,246,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยทรายเหนือ อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไร่ใหม่พฒันา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทบัคาง อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าตะครอ้ อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยแม่เพรียง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี บ่อ 18 320,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัไคร ้อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยท่าชา้ง อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลยางน า้กลดัเหนือ อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสองพีน่อ้ง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกลดัหลวง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าไมร้วก อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี บ่อ 1 17,800                        

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 3,000,000                 

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 3,000,000                 



15 / 106

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03760000 จงัหวดัเพชรบรุี

งบลงทนุ 3,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,000,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ่างเกบ็น า้ บา้นเขาอ่างแกว้ หมู่ 13 ต าบลเขากระปุก 

อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 3,000,000                    

กรมส่งเสริมการเกษตร 191,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 191,200                   

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 191,200                   

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 191,200                   

งบลงทนุ 191,200                   

ครุภณัฑ์ 191,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 191,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานเกษตรอ าเภอ

ชะอ า ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานเกษตรอ าเภอ

บา้นแหลม ต าบลบา้นแหลม อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ศูนยส่์งเสริมและพฒันา

อาชพีการเกษตร จงัหวดัเพชรบุรี ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

บา้นแหลม ต าบลบา้นแหลม อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ศูนยส่์งเสริมและพฒันา

อาชพีการเกษตร จงัหวดัเพชรบุรี ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 47,000                        

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 902,900                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 120,400                   

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 120,400                   

พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 120,400                   

งบอดุหนุน 120,400                   

ครุภณัฑก์ารเกษตร 91,400                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรดอนขนุหว้ย จ ากดั ต าบล

ดอนขนุหว้ย อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เพือ่สนบัสนุนการจดัหาอปุกรณ์

การผลติ การตลาด และการแปรรูป แห่ง 1 91,400                        

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 29,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนปรบัปรุงอาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียนใน

โครงการในพื้นที่ต าบลไร่สม้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 29,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 782,500                   

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 782,500                   

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 607,500                   

งบลงทนุ 607,500                   

ครุภณัฑ์ 180,500                      
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ครุภณัฑส์ านกังาน 46,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั

เพชรบุรี ต าบลไร่สม้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 2 46,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 134,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 15 จงัหวดัเพชรบุรี

 ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens นิคมสหกรณ์ชะอ า ต าบลหนองจอก อ าเภอท่ายาง จงัหวดั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ศูนยส์าธติสหกรณ์โครงการหุบกะพง  ต าบลเขาใหญ่ 

อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาด (เสน้ทแยงมมุ) 150 

น้ิว ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 15 จงัหวดัเพชรบุรี ต าบลเขาใหญ่

 อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาด (เสน้ทแยงมมุ) 150 

น้ิว ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 16 จงัหวดัเพชรบุรี ต าบลเขาใหญ่

 อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี จอ 1 21,800                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 427,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 105,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังาน ปูพื้นกระเบื้องส านกังานชัน้ลา่ง

และชัน้บน ศูนยส์าธติสหกรณ์โครงการหุบกะพง  ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า แห่ง 1 105,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 322,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถยนต ์( 6 คนั) 90 ตร.ม. ส านกังาน

สหกรณ์จงัหวดัเพชรบุรี ต าบลไร่สม้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 322,000                      

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 175,000                   

งบลงทนุ 175,000                   

ครุภณัฑ์ 175,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 175,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 15 จงัหวดั

เพชรบุรี ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 16 จงัหวดั

เพชรบุรี ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเพชรบุรี ต าบลไร่สม้ 

อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 4 88,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเพชรบุรี ต าบลไร่สม้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดั ชดุ 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเพชรบุรี ต าบลไร่สม้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี เครื่อง 3 27,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 36,800                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 36,800                     

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 36,800                     

จดัทีด่นิ 36,800                     
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งบลงทนุ 36,800                     

ครุภณัฑ์ 36,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 36,800                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัเพชรบุรี  ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 3,800                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัเพชรบุรี  ต าบลธงชยั อ าเภอ

เมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัเพชรบุรี  ต าบล

ธงชยั อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 22,000                        

กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 13,175,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 13,175,000                

การสนบัสนุนการปฏบิตักิารฝนหลวงและบริการดา้นการบนิ 13,175,000                

สนบัสนุนการปฏบิตักิารฝนหลวง 13,175,000                

งบลงทนุ 13,175,000                

ครุภณัฑ์ 13,175,000                   

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 13,175,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอากาศชัน้บนแบบคลืน่ส ัน้ ชนิดเคลือ่นที่ 

ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 13,175,000                   

กระทรวงคมนำคม 892,167,500               

กรมเจา้ทา่ 50,100,000                

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

โครงการการตรวจตราเพือ่สนบัสนุนการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

ตรวจตราเพือ่สนบัสนุนการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

งบด าเนินงาน 100,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 50,000,000                

การพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการขนส่งทางน า้ 50,000,000                

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่ทะเล 50,000,000                

งบลงทนุ 50,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มบ ารุงรกัษาเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ทะเล 

ในพื้นที่ จ.เพชรบุรี และ จ.ระยอง จ านวน 2 แห่ง แห่ง 0 50,000,000                   

กรมการขนส่งทางบก 2,000,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 630,000                   

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 630,000                   

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 630,000                   

งบลงทนุ 630,000                   
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 630,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 630,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัเพชรบุรี สาขาอ าเภอ

ชะอ า ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 630,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,370,700                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

งบลงทนุ 1,370,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,370,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,370,700                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดัเพชรบุรี ต าบลไร่สม้

 อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 426,266,900              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 150,000,000              

โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 25,000,000                

ยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระพระ - หว้ยทรายใต ้ แห่ง 1 25,000,000                   

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 30,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาวงั - สระพระ จ.เพชรบุรี กม. 3.1 30,000,000                   

โครงการก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ 40,000,000                

ก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ 40,000,000                

งบลงทนุ 40,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายเขือ่นเพชร - บางกฬุา จ.เพชรบุรี แห่ง 1 40,000,000                   

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 55,000,000                

ปรบัปรุงทางหลวงผา่นยา่นชมุชน 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3176 ตอน เพชรบุรี - บา้นแหลม

ฝัง่ตะวนัตก จ.เพชรบุรี แห่ง 1 20,000,000                   

ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 20,000,000                   
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3187 ตอน เขือ่นเพชร - บางกฬุา

 จ.เพชรบุรี แห่ง 1 20,000,000                   

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระพงั - เขาวงั จ.เพชรบุรี แห่ง 1 15,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 20,000,000                

โครงการพฒันาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาต ิและนิเวศน์ 20,000,000                

พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนการทอ่งเทีย่ว 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 3177 ตอน เพชรบุรี - หาดเจา้

ส าราญ จ.เพชรบุรี แห่ง 1 20,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 244,512,900              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 218,800,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 197,800,000              

งบลงทนุ 197,800,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 197,800,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 175,300,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงเพชรบุรี กม. 708 48,200,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3432 ตอน หนิลาด - เขือ่นแก่ง

กระจาน ตอน 1 จ.เพชรบุรี แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3510 ตอน พสุวรรค ์- ยางชมุ จ. แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ปากท่อ - สระพงั ตอน 1 จ. แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระพระ - หว้ยทรายใต ้ตอน

 2 จ.เพชรบุรี แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3313 ตอน เขาอ่างแกว้ - วงักุ่ม จ. แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3174 ตอน หนองเผาถา่น - บา้นท่า จ. แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3410 ตอน เขือ่นเพชร - หว้ยโสก จ. แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3416 ตอน โป่งแย ้- หุบเฉลา จ. แห่ง 1 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ปากท่อ - สระพงั ตอน 3 จ. แห่ง 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3432 ตอน หนิลาด - เขือ่นแก่ง

กระจาน ตอน 2 จ.เพชรบุรี แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาวงั - สระพระ ตอน 1 จ. แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาวงั - สระพระ ตอน 2 จ. แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระพระ - หว้ยทรายใต ้ตอน

 1 จ.เพชรบุรี แห่ง 1 15,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 22,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 37 ตอน ชะอ า - วงัโบสถ ์จ.เพชรบุรี แห่ง 1 22,500,000                   

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 21,000,000                

งบลงทนุ 21,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 21,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งสถานีตรวจสอบน า้หนกัลูกขา่ย (Virtual 

Weigh Station) ทางหลวงหมายเลข 37 ตอน  ชะอ า - วงัโบสถ ์จ.เพชรบุรี แห่ง 1 21,000,000                   

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 25,712,900                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 19,866,000                

งบลงทนุ 19,866,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,866,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 19,866,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3510 ตอน หนองหญา้ปลอ้ง - พุ

สวรรค ์จ. เพชรบุรี แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3410 ตอน เขือ่นเพชร - หว้ยโสก

 จ. เพชรบุรี แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3528 ตอน เขา้เมอืงเพชรบุรี จ. แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3647 ตอน ทางเขา้ชมุชนตน้

มะม่วง จ. เพชรบุรี แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาวงั - สระพระ ตอน 2 

จ. เพชรบุรี แห่ง 2 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาวงั - สระพระ และ

สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระพระ - หว้ยทรายใต ้ตอน 2 จ. เพชรบุรี แห่ง 3 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระพระ - หว้ยทรายใต ้

ตอน 1 จ. เพชรบุรี แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระพระ - หว้ยทรายใต ้

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระพระ - หว้ยทรายใต ้

ตอน 4 จ. เพชรบุรี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระพงั - เขาวงั ตอน 7 จ. แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ปากท่อ - สระพงั ตอน 1 

จ. เพชรบุรี แห่ง 1 1,878,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 2,346,900                 

งบลงทนุ 2,346,900                 

ครุภณัฑ์ 2,346,900                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,184,900                    

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี ีพรอ้ม

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

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 65,000                        

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

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

ครุภณัฑส์นาม 97,000                        

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

เพิม่ประสทิธภิาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรบัทางหลวงอาเซยีน 3,500,000                 

งบลงทนุ 3,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,500,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระพงั - เขาวงั จ. เพชรบุรี แห่ง 1 3,500,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 11,754,000                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 7,404,000                 

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 7,404,000                 
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งบลงทนุ 7,404,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,404,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 7,404,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3178 ตอน เพชรบุรี - บา้นแหลม

ฝัง่ตะวนัออก ตอน 1 จ. เพชรบุรี แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3349 ตอน หนองควง - หนอง

หญา้ปลอ้ง ตอน 1 จ. เพชรบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3349 ตอน หนองควง - หนอง

หญา้ปลอ้ง ตอน 3 จ. เพชรบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3349 ตอน หนองควง - หนอง

หญา้ปลอ้ง ตอน 4 จ. เพชรบุรี แห่ง 1 488,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3349 ตอน หนองควง - หนอง

หญา้ปลอ้ง ตอน 5 จ. เพชรบุรี แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3349 ตอน หนองควง - หนอง

หญา้ปลอ้ง ตอน 6 จ. เพชรบุรี แห่ง 1 488,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3499 ตอน เขือ่นเพชร - เขือ่น

แก่งกระจาน ตอน 1 จ. เพชรบุรี แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3499 ตอน เขือ่นเพชร - เขือ่น

แก่งกระจาน ตอน 2 จ. เพชรบุรี แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3499 ตอน เขือ่นเพชร - เขือ่น

แก่งกระจาน ตอน 3 จ. เพชรบุรี แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3499 ตอน เขือ่นเพชร - เขือ่น

แก่งกระจาน ตอน 4 จ. เพชรบุรี แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3499 ตอน เขือ่นเพชร - เขือ่น

แก่งกระจาน ตอน 5 จ. เพชรบุรี แห่ง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3499 ตอน เขือ่นเพชร - เขือ่น

แก่งกระจาน ตอน 6 จ. เพชรบุรี แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3432 ตอน หนิลาด - เขือ่นแก่ง

กระจาน จ. เพชรบุรี แห่ง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3178 ตอน เพชรบุรี - บา้นแหลม

ฝัง่ตะวนัออก ตอน 2 จ. เพชรบุรี แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3349 ตอน หนองควง - หนอง

หญา้ปลอ้ง ตอน 2 จ. เพชรบุรี แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3177 ตอน เพชรบุรี - หาดเจา้

ส าราญ จ. เพชรบุรี แห่ง 1 488,000                      

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 413,799,900              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 150,331,400              

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 18,685,400                

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 18,685,400                

งบลงทนุ 18,685,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,685,400                   
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ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 18,685,400                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองสามคลอง อ.บา้นแหลม จ.เพชรบุรี ม. 80 18,685,400                   

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 32,376,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 32,376,000                

งบลงทนุ 32,376,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 32,376,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 32,376,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3209 - บ.ไร่โคก (ตอนเพชรบุร)ี อ.เขา

ยอ้ย จ.เพชรบุรี กม. 3.355 22,376,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.พบ.4024 - บ.ขลู ่อ.บา้นลาด จ.เพชรบุรี กม. 0.725 10,000,000                   

โครงการแกไ้ขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภูมภิาค 74,270,000                

ก่อสรา้งเพือ่การแกไ้ขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภูมภิาค 74,270,000                

งบลงทนุ 74,270,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 74,270,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 70,970,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย พบ.

1010 แยก ทล.4 - บ.หนองโรง อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี แห่ง 1 39,100,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย พบ.

1001 แยก ทล.4 - บ.ทุ่งขาม อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี แห่ง 1 31,870,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งสะพานขา้มทางรถไฟ 

จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย พบ.1010 แยก ทล.4 - บ.หนองโรง อ.ชะอ า จ. 0 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งสะพานขา้มทางรถไฟ 

จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย พบ.1001 แยก ทล.4 - บ.ทุ่งขาม อ.ชะอ า จ. 0 1,650,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 25,000,000                

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย พบ.1005 แยก

ทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นแหลม อ.บา้นลาด, เมอืง, บา้นแหลม จ.เพชรบุรี แห่ง 1 25,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 36,500,000                

โครงการพฒันาและส่งเสริมการเกษตร 36,500,000                

พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางในการเขา้ถงึแหลง่ผลติเพือ่ส่งเสริมและพฒันาดา้น

อตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ 36,500,000                

งบลงทนุ 36,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,500,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 36,500,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนสายแยกทางหลวงชนบท พบ.4034 - บา้น

หุบกระพง อ.ชะอ า, ท่ายาง จ.เพชรบุรี กม. 2.5 36,500,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 221,388,500              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 14,407,600                

ยกระดบัมาตรฐานทาง 360,000                   

งบลงทนุ 360,000                   

ครุภณัฑ์ 360,000                      
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ครุภณัฑส์ ารวจ 360,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้ง Total Station ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 4 ชดุ 1 360,000                      

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 14,047,600                

งบลงทนุ 14,047,600                

ครุภณัฑ์ 3,680,600                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 821,000                      

รายการระดบัที1่: รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง ส านกังาน

ทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุร)ี คนั 1 821,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 71,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานทาง

หลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุร)ี ชดุ 1 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 70,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุร)ี ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 2,718,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความหนาสเีสน้จราจรเทอรโ์มพลาสติก 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุร)ี เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีต Compression Test

 Set แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเตรียมตวัอยา่งเหลก็เสริมเพือ่ทดสอบแรงดงึ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุร)ี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Nuclear 

Moisture Density Gauge ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุร)ี เครื่อง 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุตะแกรงมาตรฐานหาขนาดของเมด็ดนิและเครื่องเขยา่

แบบไฟฟ้า ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุร)ี ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 108 ลติร แขวงทาง

หลวงชนบทเพชรบุรี เครื่อง 1 138,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืทดสอบหาค่าความถว่งจ าเพาะของวสัดุมวล

หยาบ ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุร)ี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องประเมนิสภาพโครงสรา้งทางดว้ยตุม้น า้หนกั

กระแทกแบบพกพา ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุร)ี เครื่อง 1 850,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,367,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,367,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยั 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 10,367,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 180,946,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 180,946,000              

งบลงทนุ 180,946,000              

ครุภณัฑ์ 4,588,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) แขวงทางหลวงชนบท คนั 1 1,288,000                    
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ครุภณัฑก่์อสรา้ง 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: รถตกัหนา้ขดุหลงั ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุร)ี คนั 1 3,300,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 176,358,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 176,358,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209

 - บา้นไร่โคก (ตอนเพชรบุร)ี อ.เขายอ้ย, บา้นลาด จ.เพชรบุรี แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209

 - บา้นไร่โคก (ตอนเพชรบุร)ี อ.เขายอ้ย, บา้นลาด จ.เพชรบุรี แห่ง 1 8,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พบ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นทุ่งขาม อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พบ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นทุ่งขาม อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี แห่ง 1 9,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พบ.1010 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นหนองโรง อ.ชะอ า, ท่ายาง จ.เพชรบุรี แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พบ.1015 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นจะโปรง อ.เขายอ้ย, หนองหญา้ปลอ้ง จ.เพชรบุรี แห่ง 1 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พบ.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 

3175 - บา้นโป่งเกตุ อ.ท่ายาง, แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พบ.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 

3499 - บา้นหว้ยกวางจริง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี แห่ง 1 9,100,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พบ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นทุ่งขาม อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พบ.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 

3175 - บา้นหนองศาลา อ.ท่ายาง, ชะอ า จ.เพชรบุรี แห่ง 1 7,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พบ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 

3499 - บา้นหนองแก อ.ท่ายาง, บา้นลาด จ.เพชรบุรี แห่ง 1 7,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พบ.5037 แยกทางหลวงชนบท พบ.

4024 - บา้นขลู ่อ.ท่ายาง, บา้นลาด, เมอืง จ.เพชรบุรี แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พบ.5037 แยกทางหลวงชนบท พบ.

4024 - บา้นขลู ่อ.ท่ายาง, บา้นลาด, เมอืง จ.เพชรบุรี แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สส.2021 แยกทางหลวงหมายเลข 34 -

 ชะอ า อ.บา้นแหลม, เมอืง, ท่ายาง, ชะอ า จ.เพชรบุรี แห่ง 1 7,108,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สส.2021 แยกทางหลวงหมายเลข 35 -

 ชะอ า อ.บา้นแหลม จ.เพชรบุรี แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย พบ.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้น

หนองชมุแสง อ.ชะอ า, ท่ายาง จ.เพชรบุรี กม. 2.6 16,800,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย พบ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3177 - บา้น

หนองบ่อ อ.เมอืง จ.เพชรบุรี กม. 2.5 11,100,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สส.2021 แยกทางหลวงหมายเลข 35 - ชะอ า 

อ.บา้นแหลม, เมอืง, ท่ายาง, ชะอ า จ.เพชรบุรี กม. 1.6 10,300,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี กม. 480 24,550,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 26,034,900                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 24,408,000                

งบลงทนุ 24,408,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,408,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 24,408,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย พบ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นทุ่ง

ขาม อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี แห่ง 1 22,000,000                   



25 / 106

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03760000 จงัหวดัเพชรบรุี

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 2,408,000                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,626,900                 

งบลงทนุ 1,626,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,626,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,626,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุร)ี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทเพชรบุรี แห่ง 1 1,126,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 5,580,000                 

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 1,600,000                 

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 1,600,000                 

งบลงทนุ 1,600,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,600,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย พบ.

1039 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นบางหอ อ.เมอืง, บา้นแหลม จ.เพชรบุรี แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย พบ.

4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3178 - บา้นดอนผงิแดด อ.เมอืง จ.เพชรบุรี แห่ง 1 800,000                      

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 3,980,000                 

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 3,980,000                 

งบลงทนุ 3,980,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,980,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,980,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พบ.

4016 แยกทางหลวงหมายเลข 3187 - บา้นปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พบ.

4032 แยกทางหลวงหมายเลข 3204 - บา้นทางหลวง อ.บา้นลาด จ.เพชรบุรี แห่ง 1 1,990,000                    

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 155,231,700               

ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 64,800                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 64,800                     

ระบบอ านวยการและการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 64,800                     

สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 64,800                     

งบลงทนุ 64,800                     

ครุภณัฑ์ 64,800                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังาน

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มจงัหวดัเพชรบุรี  ต าบลไร่สม้ อ าเภอเมอืง เครื่อง 2 64,800                        

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 20,050,400                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 2,426,000                 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัทรพัยากรทางทะเล ชายฝัง่ 

และป่าชายเลน 1,636,800                 



26 / 106

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03760000 จงัหวดัเพชรบรุี

ป้องกนัและปราบปรามรองรบัแผนปฏบิตักิารแกไ้ขปญัหาการท าประมงผดิกฏหมาย 

(IUU) 1,636,800                 

งบรายจ่ายอื่น 1,636,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการป้องกนัและปราบปรามรองรบั

แผนปฏบิตัิการแกไ้ขปญัหาการท าประมงผดิกฎหมาย (IUU) 0 1,636,800                    

โครงการขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการบริหารจดัการ

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 789,200                   

ขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการบริหารจดัการทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 789,200                   

งบด าเนินงาน 789,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 789,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั และ

อนุกรรมการ ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการบริหารจดัการทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 38,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 62,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 61,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุและติดตามงานของ

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการบริหาร

จดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 97,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 91,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 28,400                        

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 17,473,400                

พื้นทีท่รพัยากรทางทะเล ชายฝัง่ทะเล และป่าชายเลน ไดร้บัการบริหารจดัการ 17,473,400                

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 17,473,400                

งบลงทนุ 17,473,400                

ครุภณัฑ์ 12,110,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 12,110,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเรือทรพัยากรทางทะเลเเละชายฝัง่ 201 ต าบล

ชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ล  า 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเรือทรพัยากรทางทะเลเเละชายฝัง่ 205 ต าบล

ชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ล  า 1 520,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเรือทรพัยากรทางทะเลเเละชายฝัง่ 208 ต าบล

ชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ล  า 1 520,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเรือทรพัยากรทางทะเลเเละชายฝัง่ 803 ต าบล

ชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ล  า 1 10,670,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,363,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,654,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4  ต าบลชะอ า 

อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 3,654,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 465,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งร ัว้ส านกังานบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเล

และชายฝัง่ที่ 4 ความยาว 300 เมตร ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 465,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,244,400                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าชายเลน อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัเพชรบุรี ไร่ 961 1,113,900                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมป่้าชายเลน จงัหวดัเพชรบุรี กลา้ 45000 130,500                      

กรมทรพัยากรน า้ 34,811,100                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 34,811,100                

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 34,811,100                

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 34,811,100                

งบลงทนุ 34,811,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,811,100                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 34,811,100                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูทางน า้บา้นท่ากระทุ่ม  หมู่ที่ 7  ต าบลกลดั

หลวง  อ าเภอท่ายาง  จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหลง่น า้อ่างเกบ็น า้หว้ยตน้มะม่วง  บา้นซอ่ง

 หมู่ที่ 1,บา้นหนองจกิ หมู่ที่ 6  ต าบลวงัจนัทร ์ อ าเภอแก่งกระจาน  จงัหวดั แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหลง่น า้อ่างเกบ็น า้โป่งมะกอก  บา้นโป่งแย ้

 หมู่ที่ 6  ต าบลไร่ใหม่พฒันา  อ าเภอชะอ า  จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 6,085,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหลง่น า้อ่างเกบ็น า้หนองน า้ด า พรอ้มระบบ

กระจายน า้  หมู่ที่ 4  ต าบลหว้ยแม่เพรียง  อ าเภอแก่งกระจาน  จงัหวดั แห่ง 1 10,826,100                   

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 19,554,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 19,554,000                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 983,000                   

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 983,000                   

งบลงทนุ 983,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 983,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนบา้นสารเห็ด  หมู่ที่ 3  

ต าบลกลดัหลวง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 983,000                      

โครงการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม 984,800                   

แกไ้ขปญัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและน า้เค็ม 984,800                   

งบลงทนุ 984,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 984,800                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 984,800                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นพเุขม็ หมู่ที่ 10 ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอ

แก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นป่าผาก หมู่ที่ 10 ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอ

แก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 492,400                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 15,666,200                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 4,339,400                 

งบลงทนุ 4,339,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,339,400                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 4,339,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองโรง กลุม่ 1 หมู่ที่ 

1 ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองโรง กลุม่ 2 หมู่ที่ 

1 ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองโรงลา่ง  หมู่ที่ 12 

ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหว้ยตะแกะ กลุม่ 1 หมู่

ที่ 5 ต าบลท่าแลง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหว้ยตะแกะ กลุม่ 2 หมู่

ที่ 5 ต าบลท่าแลง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหว้ยตะแกะ กลุม่ 3 หมู่

ที่ 5 ต าบลท่าแลง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหว้ยตะแกะ กลุม่ 4 หมู่

ที่ 5 ต าบลท่าแลง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหว้ยตะแกะ กลุม่ 5 หมู่

ที่ 5 ต าบลท่าแลง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองเสอืขบ กลุม่ 1 

หมู่ที่  ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองเสอืขบ กลุม่ 2 

หมู่ที่  ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองมะค่า  หมู่ที่ 7 

ต าบลวงัไคร ้อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองกระทุ่ม  หมู่ที่ 4 

ต าบลวงัไคร ้อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 333,800                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองซอ กลุม่ 2 หมู่ที่ 7

 ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 11,326,800                

งบลงทนุ 11,326,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,326,800                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 11,326,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นเขากระปุก หมู่ที3่ ต าบลเขากระปุก

 อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองซอ หมู่ที7่ ต าบลเขากระปุก 

อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นท่ากระทุ่ม หมู่ที7่ ต าบลกลดัหลวง 

อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นเทพราช หมู่ที3่ ต าบลกลดัหลวง 

อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองหวา้ กลุม่ 1 หมู่ที7่ ต าบลวงั

ไคร ้อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองหวา้ กลุม่ 2 หมู่ที7่ ต าบลวงั

ไคร ้อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 1,920,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 1,920,000                 

งบลงทนุ 1,920,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,920,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,920,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นทบัคางบน หมู่ที่ 4 ต าบลทบัคาง อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองประดู่ หมู่ที่ 3 ต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นพมุ่วง (หนองคอกววั) หมู่ที่ 6 ต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหว้ยไผ่ หมู่ที่ 6 ต าบลหว้ยแม่เพรียง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

ส านกับริหารพื้นที่อนุรกัษท์ี่ 3 สาขาเพชรบุรี  ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นดอนมะกอก (ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรเพชรบุร)ี หมู่ที่ 3 ต าบล

สามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นพหุวาย หมู่ที่ 6 ต าบลหว้ยทรายเหนือ อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเขาลูกชา้ง (วดัพระพทุธบาทเขาลูกชา้ง) หมู่ที่ 6 ต าบลท่าไมร้วก อ าเภอ

ท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 240,000                      
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กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 60,087,900                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 44,673,600                

โครงการพฒันาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาต ิและนิเวศน์ 44,673,600                

ทอ่งเทีย่วตามแหลง่ธรรมชาต ิ(ภาคกลาง) 44,673,600                

งบลงทนุ 44,673,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 44,673,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 44,673,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว (ภาคกลาง) อทุยาน

แห่งชาติแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 44,673,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 9,500                      

องคค์วามรูด้า้นการอนุรกัษป่์าไมแ้ละสตัวป่์า 9,500                      

งานพฤกษศาสตรป่์าไม ้ 9,500                      

งบลงทนุ 9,500                      

ครุภณัฑ์ 9,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 9,500                         

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 5,104,600                 

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 4,230,600                 

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 1,025,000                 

งบลงทนุ 1,025,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,025,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,025,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัเพชรบุรี ไร่ 250 875,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัเพชรบุรี กลา้ 30000 150,000                      

การแกไ้ขปญัหาชา้งป่าและสตัวป่์าทีส่รา้งผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นทีอ่นุรกัษส์ตัวป่์า 705,600                   

งบลงทนุ 705,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 705,600                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 705,600                      

รายการระดบัที1่: กรงเลี้ยงลงิ จงัหวดัเพชรบุรี กรง 7 705,600                      

เพิม่ประสทิธภิาพการแกไ้ขปญัหาไฟป่า 2,500,000                 

งบลงทนุ 2,500,000                 

ครุภณัฑ์ 2,500,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกน า้ดบัเพลงิเอนกประสงค ์ขนาดความจไุม่นอ้ย

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

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 64,000                     

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 64,000                     

งบลงทนุ 64,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 64,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 64,000                        

รายการระดบัที1่: ส ารวจ ตรวจสอบ สอบทานแผนที่ป่าอนุรกัษต์ามกฎหมาย

 จงัหวดัเพชรบุรี จดุ 40 64,000                        

โครงการจดัการพื้นทีคุ่ม้ครองทีเ่ป็นมรดกโลก มรดกแหง่อาเซยีนและพื้นทีคุ่ม้ครองขา้ม

พรมแดนระหวา่งประเทศใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ระยะที ่2 810,000                   

จดัการพื้นทีคุ่ม้ครองเชื่อมต่อระหวา่งประเทศ พื้นทีม่รดกโลกและมรดกแหง่อาเซยีน 810,000                   
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งบรายจ่ายอื่น 810,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการศึกษาความโดดเด่นเป็นสากลของทรพัยากร

สตัวป่์าและพรรณพชื ในพื้นที่อทุยานแห่งชาติเฉลมิพระเกยีรติไทยประจนั

และเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าแม่น า้ภาช ีในกลุม่ป่าแก่งกระจาน แห่ง 0 810,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 10,300,200                

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 10,300,200                

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 5,322,400                 

งบลงทนุ 5,322,400                 

ครุภณัฑ์ 25,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยา แบบใชแ้รงลม ชนิดสะพายหลงั ขนาด 3.5 

แรงมา้ จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,297,400                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 768,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 ฐานป้องกนัรกัษา

ป่าที่ พบ.1 (แม่คะเมย) จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 768,500                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,516,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนป่าไมล้  าลอง จงัหวดัเพชรบุรี กม. 0.597 1,258,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกั ศูนยฝึ์กอบรมที่ 3 (ชะอ า) 

(บา้นแหลม) จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 105,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกั ศูนยฝึ์กอบรมที่ 3 (ชะอ า) 

(บา้นหนองหญา้ปลอ้ง) จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 153,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,012,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวางท่อเมนประปา จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 10,200                        

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัเพชรบุรี กโิลเมตร 570 2,929,800                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ (พระราชด าริ) จงัหวดัเพชรบุรี กโิลเมตร 14 72,000                        

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 3,782,500                 

งบลงทนุ 3,782,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,782,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,782,500                    

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั กลา้ 110000 319,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัเพชรบุรี ไร่ 100 95,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัเพชรบุรี ไร่ 2000 980,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมพ้ะยูง เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัเพชรบุรี ไร่ 1350 634,500                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัเพชรบุรี ไร่ 50 35,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัเพชรบุรี ไร่ 650 663,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย (พระราชด าริ) จงัหวดัเพชรบุรี ไร่ 600 570,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมก้ฤษณา เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัเพชรบุรี ไร่ 200 94,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 800 392,000                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1,195,300                 

งบลงทนุ 1,195,300                 

ครุภณัฑ์ 1,195,300                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,195,300                    
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ป้องกนัเครือขา่ย (Firewall) แบบที่ 1 จงัหวดั เครื่อง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 2 46,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีจงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 3 51,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 15 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 5 39,500                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 2 6,200                         

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 8 176,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน จงัหวดั เครื่อง 8 128,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) เครื่อง 10 77,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 24 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 32 121,600                      

ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 1,150,000                 

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,150,000                 

โครงการถา่ยโอนการสนบัสนุนแผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการน า้เสยีในระดบัจงัหวดั 1,150,000                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการจดัการน า้เสยี 1,150,000                 

งบอดุหนุน 1,150,000                 

ค่าควบคุมงาน 1,150,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี 

เทศบาลต าบลท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 1,150,000                    

กรมป่าไม ้ 19,513,500                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 8,387,900                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 1,337,300                 

ป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั 1,337,300                 

งบลงทนุ 1,337,300                 

ครุภณัฑ์ 1,234,500                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,234,500                    

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีจงัหวดัเพชรบุรี คนั 5 252,500                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 2 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,700 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 75 กโิลวตัต ์แบบ 4 

ลอ้ จงัหวดัเพชรบุรี คนั 1 982,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 102,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 102,800                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัเพชรบุรี กโิลเมตร 20 102,800                      

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 7,050,600                 

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 4,871,400                 

งบลงทนุ 4,871,400                 
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ครุภณัฑ์ 2,338,800                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 829,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab) จงัหวดัเพชรบุรี คนั 1 829,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 108,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 40

 วตัต ์จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ์25 

วตัต ์จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 24,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 2 50,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,351,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าชดุปฏบิตัิการป่าไม ้จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 1,351,800                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,532,600                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 708,400                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการของหน่วยป้องกนัรกัษาป่า แห่ง 1 708,400                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,310,200                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งส านกังานหน่วยป้องกนัรกัษาป่า จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 1,310,200                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 514,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัเพชรบุรี กโิลเมตร 100 514,000                      

อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตอิยา่งมส่ีวนร่วม 100,000                   

งบอดุหนุน 100,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัเพชรบุรี หมู่บา้น 2 100,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 1,957,000                 

งบลงทนุ 373,000                   

ครุภณัฑ์ 25,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 348,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 348,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัเพชรบุรี กลา้ 120000 348,000                      

งบอดุหนุน 1,220,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,220,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 1 จงัหวดัเพชรบุรี ไร่ 400 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 2 จงัหวดัเพชรบุรี ไร่ 500 350,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน จงัหวดั หมู่บา้น 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 3 จงัหวดัเพชรบุรี ไร่ 500 400,000                      

งบรายจ่ายอื่น 364,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัเพชรบุรี หมู่บา้น 5 100,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัเพชรบุรี หมู่บา้น 22 264,000                      

ปรบัปรุง เครื่องมอื และกลไก ในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 122,200                   

งบลงทนุ 122,200                   

ครุภณัฑ์ 122,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 122,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล จงัหวดั เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 4 15,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 2 5,000                         

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 3,069,400                 

โครงการพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละแกไ้ขปญัหาสิ่งแวดลอ้ม 3,069,400                 

ป้องกนัรกัษาทรพัยากรป่าไมภ้าคกลาง 431,600                   

งบด าเนินงาน 231,600                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 231,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 184,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 46,800                        

งบอดุหนุน 200,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดั หมู่บา้น 4 200,000                      

ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคกลาง 1,456,500                 

งบด าเนินงาน 211,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 211,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 112,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 54,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 45,500                        

งบลงทนุ 895,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 895,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 895,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัเพชรบุรี กลา้ 220000 638,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัเพชรบุรี กโิลเมตร 50 257,000                      

งบอดุหนุน 350,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 350,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัเพชรบุรี หมู่บา้น 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมโ้ตเร็วแก่เกษตรกร ปี

ที่ 1 จงัหวดัเพชรบุรี ไร่ 200 300,000                      

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคกลาง 1,181,300                 

งบด าเนินงาน 851,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 851,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 144,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 106,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 285,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 165,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 40,000                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 98,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 10,000                        

งบลงทนุ 330,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 330,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 330,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัเพชรบุรี กลา้ 200000 330,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 8,056,200                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 8,056,200                 

บริหารจดัการงานป่าไม ้ 829,000                   

งบลงทนุ 829,000                   

ครุภณัฑ์ 829,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 829,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab) จงัหวดัเพชรบุรี คนั 1 829,000                      

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 2,128,500                 

งบลงทนุ 2,128,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,128,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,128,500                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัเพชรบุรี กลา้ 60000 174,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมม้ค่ีา จงัหวดัเพชรบุรี กลา้ 30000 228,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชมุชน จงัหวดั ไร่ 150 808,500                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัเพชรบุรี ไร่ 900 918,000                      

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 4,675,900                 

งบลงทนุ 4,675,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,675,900                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 405,600                      

รายการระดบัที1่: เรือนเพาะช ากลา้ไม ้ขนาด 30 x 30 เมตร จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 405,600                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,270,300                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัเพชรบุรี กลา้ 765000 2,218,500                    

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัเพชรบุรี กลา้ 105000 798,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัเพชรบุรี กโิลเมตร 34 174,800                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัเพชรบุรี ไร่ 2202 1,079,000                    

ส่งเสริมการปลูกไมเ้ศรษฐกจิและเพิม่พื้นทีส่เีขยีว 422,800                   

งบลงทนุ 422,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 422,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 422,800                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัเพชรบุรี กลา้ 145800 422,800                      

กระทรวงพลงังำน 500,000                   

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 250,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 250,000                   

บริหารจดัการแผนพลงังาน 250,000                   

บริหารจดัการพลงังานในส่วนภูมภิาค 250,000                   
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งบลงทนุ 250,000                   

ครุภณัฑ์ 250,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาท ีส านกังานพลงังานจงัหวดัเพชรบุรี ต าบลไร่สม้ 

อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 250,000                      

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 250,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 250,000                   

พลงังานทดแทนทีผ่ลติได ้ 250,000                   

ผลติและบ ารุงรกัษาพลงังานทดแทน 250,000                   

งบลงทนุ 250,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 250,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาสถานีวดัศกัยภาพพลงังานลม 

วดัสมทุรโคดม ต าบลแหลมผกัเบี้ย อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี สถานี 1 250,000                      

กระทรวงมหำดไทย 489,379,800               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 19,544,200                

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 218,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 218,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 218,000                   

งบรายจ่ายอื่น 218,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 218,000                      

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 18,486,200                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 18,486,200                

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 14,986,200                

งบลงทนุ 14,986,200                

ครุภณัฑ์ 928,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 928,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑก์ลอ้งโทรทศันว์งจรปิดของส านกังานจงัหวดั

เพชรบุรี ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 928,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,058,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,058,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารชดุพกัอาศยัขา้ราชการ ส านกังานจงัหวดั

เพชรบุรี  ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 14,058,200                   
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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 18,989,000                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 10,242,200                

การรกัษาความม ัน่คงภายใน 10,242,200                

สนบัสนุนภารกจิของกองอาสารกัษาดนิแดนและกองก าลงัประจ าถิน่ 10,242,200                

งบลงทนุ 10,242,200                

ครุภณัฑ์ 1,920,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,920,000                    

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

สูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดั คนั 1 1,920,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,322,200                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,322,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐาน

ขนาดกลาง กองรอ้ย อส.อ.หนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 8,322,200                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 8,746,800                 

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 8,746,800                 

การบริหารงานอ าเภอ 8,746,800                 

งบลงทนุ 8,746,800                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

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

การปกครองจงัหวดัเพชรบุรี คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,458,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,794,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการระดบั 9 อ าเภอเขายอ้ย แห่ง 1 2,794,800                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,825,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดั แห่ง 1 671,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 307,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 138,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 1,709,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,839,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดั แห่ง 1 390,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 488,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 778,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอบา้นแหลม จงัหวดั แห่ง 1 183,000                      

กรมการพฒันาชมุชน 2,055,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 2,055,000                 

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 2,055,000                 

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 2,055,000                 

งบลงทนุ 2,055,000                 

ครุภณัฑ์ 1,628,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,628,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ศูนยศึ์กษาและพฒันาชมุชนเพชรบุรี 

ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี คนั 2 1,628,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 427,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 427,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัผูอ้  านวยการ ศูนยศึ์กษาและพฒันาชมุชน

เพชรบุรี ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 427,000                      

กรมทีด่นิ 1,459,400                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,459,400                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 1,459,400                 

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 1,013,900                 

งบลงทนุ 1,013,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,013,900                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 930,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งหอ้งน า้ประชาชนและหอ้งน า้คนพกิาร   ต าบล

คลองกระแชง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 930,200                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 83,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุง/ต่อเติมที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร 

ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 83,700                        

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 445,500                   

งบลงทนุ 445,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 445,500                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 445,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ    

ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 159,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   

ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 286,000                      

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 1,000,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,000,000                 

โครงการบริหารจดัการน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 1,000,000                 
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การบริหารจดัการทรพัยากรน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,000,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยตาอิ้น หมู่ที่ 1 ต าบลไร่ใหม่พฒันา อ าเภอ

ชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี (ปริมาณดนิขดุ ไม่นอ้ยกวา่ 41,560 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 1,000,000                    

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 320,032,000              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแหง่ชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ 20,800,000                

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่เพือ่ป้องกนัการสูญเสยีดนิแดนของประเทศ 20,800,000                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ 20,800,000                

งบลงทนุ 20,800,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,800,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 20,800,000                   

รายการระดบัที1่: ฟ้ืนฟูบูรณะและปรบัปรุงภูมทิศันเ์พือ่ป้องกนัการกดัเซาะ

ชายฝัง่ ชายหาดชะอ า ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ความยาว แห่ง 1 20,800,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 105,848,000              

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 89,056,000                

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 89,056,000                

งบลงทนุ 89,056,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 89,056,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 89,056,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงชะอ า อ าเภอชะอ า 

จงัหวดัเพชรบุรี ระยะที่ 3 แห่ง 1 37,980,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงชะอ า อ าเภอชะอ า 

จงัหวดัเพชรบุรี ระยะที่ 4 แห่ง 1 17,076,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงชะอ า อ าเภอชะอ า 

จงัหวดัเพชรบุรี ระยะที่ 5 แห่ง 1 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศันช์มุชนท่ายาง 

จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 12,000,000                   

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 16,792,000                

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 16,792,000                

งบรายจ่ายอื่น 16,792,000                

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงแผนที่ และจดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคาร

ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 16,792,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 193,384,000              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 183,384,000              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 183,384,000              

งบลงทนุ 183,384,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 183,384,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 183,384,000                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ล  าหว้ยแม่ประจนัต ์หมู่ที่ 6 ต าบลพุ

สวรรค ์อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ความยาว 560 เมตร แห่ง 1 15,430,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้บางตะบูน บริเวณปากอ่าวบาง

ตะบูน ถงึปากคลองมอญ หมู่ที่ 3 ต าบลบางตะบูนออก อ าเภอบา้นแหลม 

จงัหวดัเพชรบุรี ความยาว 289 เมตร แห่ง 1 16,189,000                   
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รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เพชรบุรี บา้นในคุง้ หมู่ที่ 3 

ต าบลท่าไมร้วก อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ความยาว 720 เมตร แห่ง 1 26,500,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เพชรบุรี หมู่ที่ 2 ต าบลท่าเสน 

อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ความยาว 435 เมตร แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เพชรบุรี หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 3 ต าบล

ท่าเสน อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ความยาว 250 เมตร แห่ง 1 9,103,200                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมล  าหว้ยหนองจอก พรอ้มปรบัปรุงภูมิ

ทศัน ์บริเวณวดัหนองจอก หมู่ที่ 6 ต าบลหนองจอก อ าเภอท่ายาง จงัหวดั

เพชรบุรี ความยาว 250 เมตร แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เพชรบุรี หมู่ที่ 9 บา้นท่าไมร้วก 

ต าบลท่าไมร้วก อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ความยาว 300 เมตร แห่ง 1 11,593,700                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เพชรบุรี หมู่ที่ 3 บา้นท่า

กระเทยีม ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ความยาว 665 เมตร แห่ง 1 12,700,800                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เพชรบุรี หมู่ที่ 4 ต าบลท่าเสน 

อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ความยาว 350 เมตร แห่ง 1 5,250,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เพชรบุรี บา้นท่าคอย หมู่ที่ 3 

ต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี (บริเวณวดัท่าคอย) ความยาว แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เพชรบุรี บา้นท่าซกิ หมู่ที่ 6 

ต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ความยาว 450 เมตร แห่ง 1 7,700,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เพชรบุรี หมู่ที่ 3 ต าบลท่าไมร้วก

 อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ความยาว 680 เมตร แห่ง 1 12,600,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เพชรบุรี (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 2 

ต าบลท่าเสน อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ความยาว 520 เมตร แห่ง 1 7,800,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เพชรบุรี หมู่ที่ 5 ต าบลท่าเสน 

อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ความยาว 200 เมตร แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เพชรบุรี หมู่ที่ 5 ต าบลท่าเสน 

(จดุที่ 2) อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ความยาว 150 เมตร แห่ง 1 10,500,000                   

โครงการป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 10,000,000                

ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 10,000,000                

งบลงทนุ 10,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบรายละเอยีด

ระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชน จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 10,000,000                   

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 126,300,200              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 706,400                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 706,400                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 706,400                   

งบลงทนุ 706,400                   

ครุภณัฑ์ 706,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 176,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 8 176,800                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัเพชรบุรี ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดั ตู ้ 8 34,400                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัเพชรบุรี ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดั ตู ้ 8 44,000                        
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รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

เพชรบุรี ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ตวั 16 27,200                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเพชรบุรี ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืง

เพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 8 23,200                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัเพชรบุรี ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดั ชดุ 16 48,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 529,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 8 529,600                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัเพชรบุรี ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 8 176,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเพชรบุรี 

ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 8 128,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเพชรบุรี 

ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 8 72,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเพชรบุรี ต าบลคลองกระแชง ชดุ 16 60,800                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเพชรบุรี ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืง เครื่อง 16 92,800                        

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 123,918,200              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 6,168,000                 

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 6,168,000                 

งบอดุหนุน 6,168,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,168,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 6,168,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ประกอบดว้ย ลานกฬีาอเนกประสงค์

 ขนาดกวา้ง 30 เมตร ยาว 90 เมตร สนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร

 ยาว 42 เมตร สนามวอลเลยบ์อล ขนาดกวา้ง 9 เมตร ยาว 18 เมตร 

และสนามเซปคัตะกรอ้ ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 13 เมตร บา้นในพฒันา

 หมู่ที่ 7 ต าบลท่าแรง้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแรง้ อ าเภอบา้นแหลม แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 40 เมตร ยาว 63 เมตร 

บา้นใหม่บน หมู่ที่ 1 ต าบลบางครก องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางครก 

อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 1,209,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 36 เมตร 

ยาว 64 เมตร บา้นคีรีวงศ ์หมู่ที่ 4 ต าบลหนองชมุพลเหนือ องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองชมุพลเหนือ อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 2,090,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 52 เมตร  

หมู่ที่ 1 ต าบลวงัตะโก เทศบาลต าบลหวัสะพาน อ าเภอเมอืงเพชรบุรี แห่ง 1 869,000                      

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 18,871,600                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 1,825,000                 

งบอดุหนุน 1,825,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,825,000                    



42 / 106

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03760000 จงัหวดัเพชรบรุี

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 1,825,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกล าคลองปิยะ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 

45,500 ลูกบาศกเ์มตร หมู่ที่ 1,2,3,5,6 ต าบลบางเค็ม, หมู่ที่ 4 ต าบลสระ

พงั, หมู่ที่ 5,6 ต าบลเขายอ้ย เทศบาลต าบลเขายอ้ย อ าเภอเขายอ้ย แห่ง 1 1,825,000                    

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 17,046,600                

งบอดุหนุน 17,046,600                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,046,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 17,046,600                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บา้นท่าขาม ต าบลท่าคอย เทศบาลต าบลท่ายาง 

อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 2,288,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 8 บา้นทุ่งโป่ง ต าบลกลดัหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลกลดัหลวง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 8 บา้นนาขงึหนงั ต าบลมาบปลาเคา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลมาบ

ปลาเคา้ อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 2,723,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 13,1 บา้นดอนหวา้, บา้นไผ่ลอ้ม ต าบลหวัสะพาน 

เทศบาลต าบลหวัสะพาน อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 1,264,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่

มาก หมู่ที่ 4 บา้นหนองหญา้ปลอ้ง ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 3,524,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่

มาก หมู่ที่ 5 บา้นจะโปรง ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 3,524,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,780,600                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,780,600                 

งบอดุหนุน 1,780,600                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,780,600                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 1,780,600                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโป่ง

ลกึ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยแม่เพรียง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ป่าเด็ง

ใต ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าเด็ง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ท่าเรือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลพุ

สวรรค ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลพสุวรรค ์อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03760000 จงัหวดัเพชรบรุี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นซอ่ง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

ปึกแตก องคก์ารบริหารส่วนต าบลสองพีน่อ้ง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดอน

ทราย-เขายอ้ย เทศบาลต าบลเขายอ้ย อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นคีรี

วงศ ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองชมุพลเหนือ อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

ปรง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองปรง อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองชมุพล องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

หนองปลาไหล องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเขายอ้ย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองยาว เทศบาลต าบลนายาง อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโป่ง

แย ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พฒันา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

หนองศาลา องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองศาลา อ าเภอชะอ า จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

สามพระยา องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ชะอ า เทศบาลเมอืงชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

หว้ยทรายเหนือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยทรายเหนือ อ าเภอชะอ า ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสาร

เห็ด องคก์ารบริหารส่วนต าบลกลดัหลวง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโป่ง

เกตุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองชมุแสง เทศบาลต าบลท่าไมร้วก อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03760000 จงัหวดัเพชรบรุี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลท่าแลง เทศบาลต าบลท่าแลง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นท่า

ยาง เทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ชายนา องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นในดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแม่

ประจนัต ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัไคร ้อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัธรร

มาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางหยอ่ง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

จอก องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองจอก อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ศาลาเขือ่น องคก์ารบริหารส่วนต าบลต าหรุ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ถ า้รงค ์

องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ า้รงค ์อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนา

น า้พ ุองคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่โคก อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไร่ฝาง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่สะทอ้น อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ท่าชา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าชา้ง อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลไร่

มะขาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม อ าเภอบา้นลาด จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่าเสน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าเสน อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหว้ย

เสอื องคก์ารบริหารส่วนต าบลสมอพลอื อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหาด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยลกึ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยลกึ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03760000 จงัหวดัเพชรบรุี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นทาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นทาน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

ลอย องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแรง้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแรง้ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลบางตะบูน เทศบาลต าบลบางตะบูน อ าเภอบา้นแหลม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

สามคัคี องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนบา้นแหลม เทศบาลต าบลบา้นแหลม อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโคม

นาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางแกว้ อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางครก องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางครก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นวดั

ชสีาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางจาน อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่องสะแก องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่องสะแก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหวั

บา้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพพระ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนยาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนยาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดันา

พรม องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาพนัสาม อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโรงเข ้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่สม้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ดอนนาลุม่ เทศบาลต าบลหนองขนาน อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลหวัสะพาน เทศบาลต าบลหวัสะพาน อ าเภอเมอืงเพชรบุรี ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03760000 จงัหวดัเพชรบรุี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ธงชยั (วดับุญทว)ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลธงชยั อ าเภอเมอืงเพชรบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงเพชรบุรี (ศูนยว์ดัโคก) เทศบาลเมอืงเพชรบุรี อ าเภอเมอืงเพชรบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางจาก องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางจาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

หญา้ปลอ้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอหนองหญา้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ท่าตะครอ้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าตะครอ้ อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นพุ

พลู องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางน า้กลดัใต ้อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง ชดุ 2 30,700                        

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 97,098,000                

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นสงัคม 76,000                     

งบอดุหนุน 76,000                     

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 76,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง ชดุ 1 76,000                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ชดุ 1 76,000                        

รายการระดบัที3่: ราวคู่ขนานฝึกเดนิ สถานีอนามยับา้นหมอ้ องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที3่: ที่นอนลมป้องกนัแผลกดทบั สถานีอนามยับา้นหมอ้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบุรี อนั 2 26,000                        

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 71,507,000                

งบอดุหนุน 71,507,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 71,507,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 71,507,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้น

นาป่าหนาด หมู่ที่ 5 บา้นบ่อรวก ต าบลหว้ยท่าชา้ง กวา้ง 6 เมตร ยาว 

2,650 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหว้ยท่าชา้ง อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี สาย 1 9,990,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พบ.ถ.2-0004 ถนนเจา้ลาย หนองแจงเชือ่มจมุพฏพงษ ์

ต าบลชะอ า มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,748 ตารางเมตร เทศบาลเมอืงชะอ า สาย 1 9,923,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พบ.ถ.7-002 สายวดัเขาปากช่อง - บา้นหนองจอก หมู่ที่ 7 

ต าบลท่าแลง กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาล

ต าบลท่าแลง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี สาย 1 3,808,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03760000 จงัหวดัเพชรบรุี

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พบ.ถ.7-006 สายบา้นบ่อตะกัว่ - หว้ยตะแกละ หมู่ที่ 4 

บา้นน า้ลดั ต าบลท่าแลง กวา้ง 7 เมตร ยาว 770 เมตร หนา 0.05 เมตร 

เทศบาลต าบลท่าแลง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี สาย 1 2,422,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 4 บา้นหนอง

เกตุ ต าบลหนองจอก กวา้ง 6 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.15 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองจอก อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี สาย 1 1,482,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 พบ.ถ.79-001 สายทางหลวงแผ่นดนิ หมายเลข 3349 - บา้นหว้ยสดีอ 

หมู่ที่ 3 บา้นหนองไผ่กวา้ง 6 เมตร ยาว 655 เมตร หนา 0.15 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง สาย 1 2,270,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พบ.ถ.79-006 สายแยกทางหลวงหมายเลข 3510 - บา้น

หนองหญา้ปลอ้ง หมู่ที่ 4 บา้นหนองหญา้ปลอ้ง ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,790 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 

1.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอหนองหญา้ สาย 1 9,986,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สาย

บา้นซอ่ง - บา้นทุ่งเคลด็ หมู่ที่ 3 บา้นวงัจนัทร ์ถงึหมู่ที่ 8 บา้นทุ่งเคลด็ 

ต าบลวงัจนัทร ์กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี สาย 1 8,120,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้น

หนองประดู่ - พมุ่วง หมู่ที่ 2,5 ต าบลหนองชมุพล กวา้ง 6 เมตร ยาว 

3,050 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองชมุพล สาย 1 9,948,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายเทพ

ราช - หนองเขาอ่อน หมู่ที่ 3 ต าบลกลดัหลวง กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,330 

เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกลดัหลวง อ าเภอท่ายาง สาย 1 3,163,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 3 บา้นมาบปลา

เคา้ ต าบลมาบปลาเคา้ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลมาบปลาเคา้ อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี สาย 1 3,455,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ พรอ้มรางระบายน า้

กลางถนน (ช่วงที่ 2) สามแยกมะขามโพรง - บ่อประปาหนองไก่ด า หมู่ที่ 

2 ต าบลตน้มะพรา้ว กวา้ง 4 เมตร ยาว 390 เมตร หนา 0.15 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลตน้มะพรา้ว อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี สาย 1 2,080,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พบ.ถ.54-001 สายบา้นทุ่งกระต่าย หมู่ที่ 1 ต าบลยางน า้

กลดัเหนือ มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 8,040 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลยางน า้กลดัใต ้อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี สาย 1 4,860,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 12,098,900                

งบอดุหนุน 12,098,900                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,098,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 12,098,900                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 4,126,600                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหาด

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหาด อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 2,063,300                    
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รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์ลอย องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหนองกะปุ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 4,940,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนาน า้พ ุองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลไร่โคก อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองหญา้ปลอ้ง องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลบา้นแหลม 

เทศบาลต าบลบา้นแหลม อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 6,205,100                 

งบอดุหนุน 6,205,100                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,205,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 6,205,100                    

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

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนเทศบาล 1 วดัแก่นเหลก็ เทศบาลเมอืงเพชรบุรี 

อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 6,205,100                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 7,211,000                 

งบอดุหนุน 7,211,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,211,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 7,211,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นท่าไมร้วก

ลา่ง หมู่ที่ 8 ต าบลท่าไมร้วก เทศบาลต าบลท่าไมร้วก อ าเภอท่ายาง แห่ง 1 763,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นไร่หลวง 

หมู่ที่ 7 ต าบลท่าไมร้วก เทศบาลต าบลท่าไมร้วก อ าเภอท่ายาง จงัหวดั แห่ง 1 763,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหนอง

ชมุแสง หมู่ที่ 4,13 ต าบลท่าไมร้วก เทศบาลต าบลท่าไมร้วก อ าเภอท่ายาง แห่ง 1 5,080,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นแม่

ประจนัต ์หมู่ที่ 1 ต าบลวงัไคร ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัไคร ้อ าเภอท่า แห่ง 1 605,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,675,600                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,675,600                 

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 616,000                   

งบลงทนุ 616,000                   

ครุภณัฑ์ 120,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเพชรบุรี ต าบล

คลองกระแชง  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 120,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 496,000                      
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ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 496,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัเพชรบุรี ต าบลคลองกระแซง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 496,000                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1,059,600                 

งบลงทนุ 1,059,600                 

ครุภณัฑ์ 1,059,600                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,059,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเพชรบุรี 

ต าบลคลองกระแชง  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 26 416,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเพชรบุรี ต าบลคลองกระแชง  

อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 6 96,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัเพชรบุรี ต าบลคลองกระแชง  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเพชรบุรี ต าบล

คลองกระแชง  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 32 352,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเพชรบุรี ต าบลคลองกระแชง  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี ชดุ 32 121,600                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเพชรบุรี ต าบลคลอง

กระแชง  อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 29,000                        

กระทรวงยตุธิรรม 209,275,800               

กรมคุมประพฤติ 143,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 143,200                   

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 143,200                   

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 143,200                   

งบลงทนุ 143,200                   

ครุภณัฑ์ 143,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 59,600                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง กองรอ้ยฝึกรบ

พเิศษที่ 1 ต าบลสองพีน่อ้ง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ตู ้ 5 40,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร ศูนย์

ววิฒันพ์ลเมอืง กองรอ้ยฝึกรบพเิศษที่ 1 ต าบลสองพีน่อ้ง อ าเภอแก่ง

กระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ใบ 2 19,600                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 31,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัเพชรบุรี  ต าบลท่า

ราบ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 4 31,600                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 52,000                        

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

ววิฒันพ์ลเมอืง กองรอ้ยฝึกรบพเิศษที่ 1 ต าบลสองพีน่อ้ง อ าเภอแก่ง

กระจาน จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 2 52,000                        
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กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 28,500                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 28,500                     

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 28,500                     

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 28,500                     

งบลงทนุ 28,500                     

ครุภณัฑ์ 28,500                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 8,500                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัเพชรบุรี  ต าบลไร่สม้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 8,500                         

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง  สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัเพชรบุรี  ต าบลไร่สม้ อ าเภอเมอืง

เพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 20,000                        

กรมราชทณัฑ์ 209,104,100              

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 9,500                      

ผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจนไ์ดร้บัการควบคุม ดูแล 9,500                      

ควบคุมผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจน์ 9,500                      

งบลงทนุ 9,500                      

ครุภณัฑ์ 9,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ สถานตรวจพสูิจน ์สงักดั

เรือนจ ากลางเพชรบุรี  ต าบลท่าราบ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 9,500                         

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 208,790,300              

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 208,790,300              

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 208,790,300              

งบลงทนุ 208,790,300              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 208,790,300                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,327,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรือนจ ากลางเพชรบุรี  ต าบลท่าราบ อ าเภอเมอืง

เพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 40,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ไฟฟ้าแรงสูงเสริมความม ัน่คง เรือนจ ากลาง

เพชรบุรี  ต าบลท่าราบ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 2,286,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 206,463,000                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเรือนจ ากลางเพชรบุรี พรอ้มส่วนประกอบ ต าบล

วงัจนัทร ์อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 206,463,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 304,300                   

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 304,300                   

ควบคุมผูต้อ้งขงั 304,300                   

งบลงทนุ 304,300                   

ครุภณัฑ์ 304,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 137,600                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้พกัคอย (1 แถว 4 ตวั) สแตนเลส เรือนจ ากลาง

เพชรบุรี  ต าบลท่าราบ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ตวั 16 137,600                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 166,700                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  ขนาด 5 กโิลวตัต ์เรือนจ ากลาง

เพชรบุรี  ต าบลท่าราบ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 2 115,000                      

รายการระดบัที1่: พดัลมโคจร ขนาด 16 น้ิว เรือนจ ากลางเพชรบุรี  ต าบล

ท่าราบ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ตวั 47 51,700                        

กระทรวงแรงงำน 4,326,100                 

กรมการจดัหางาน 2,945,600                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 1,985,500                 

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 120,700                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 14,700                     

งบด าเนินงาน 14,700                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,700                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 3,900                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,400                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,400                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,000                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

โครงการศูนยป์ระสานแรงงานประมง 1,669,800                 

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ละจดัระเบยีบแรงงานต่างดา้วในภาคประมง 1,669,800                 

งบด าเนินงาน 1,669,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,572,900                    

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                      
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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 0 101,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 101,400                      

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                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 814,000                   

ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 814,000                   

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานจดัหางานจงัหวดัเพชรบุรี  

ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี คนั 1 814,000                      

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                     
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งบด าเนินงาน 76,000                     

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 1,288,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,288,000                 

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,288,000                 

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 าบล

เขาใหญ่ อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี คนั 1 1,288,000                    

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 92,500                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 92,500                     

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 92,500                     

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการจดัสวสัดกิารนอกเหนือกฎหมาย 42,500                     

งบลงทนุ 42,500                     

ครุภณัฑ์ 42,500                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั

เพชรบุรี ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 42,500                        

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 50,000                     

งบลงทนุ 50,000                     

ครุภณัฑ์ 50,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัเพชรบุรี ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

กระทรวงวฒันธรรม 11,481,900                

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 561,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 561,900                   
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นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 561,900                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 322,700                   

งบลงทนุ 322,700                   

ครุภณัฑ์ 322,700                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 189,200                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัเพชรบุรี  ต าบลคลองกระแชง 

อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็  แบบ 2 บาน  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

เพชรบุรี  ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ตู ้ 4 22,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัเพชรบุรี

  ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ตู ้ 4 17,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร  ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัเพชรบุรี  ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัเพชรบุรี

  ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 2 16,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 51,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองน า้ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัเพชรบุรี  

ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 25,000                        

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

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัเพชรบุรี  ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 26,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 82,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัเพชรบุรี  ต าบลคลองกระแชง 

อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทแยงมมุ  200 

น้ิว ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัเพชรบุรี  ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืง

เพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี จอ 1 40,000                        

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 239,200                   

งบลงทนุ 239,200                   

ครุภณัฑ์ 239,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 239,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัเพชรบุรี  ต าบลคลองกระเเชง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดั ชดุ 5 99,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัเพชรบุรี

 ต าบลคลองกระเเชง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 3 74,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัเพชรบุรี  

ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 4 60,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA  ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัเพชรบุรี  ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 5,800                         

กรมศิลปากร 10,920,000                

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 5,000,000                 

โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการทอ่งเทีย่ว 5,000,000                 

ปรบัปรุง พฒันา เสริมสรา้งภาพลกัษณ์แหลง่ทอ่งเทีย่วทางศิลปวฒันธรรม 5,000,000                 

งบลงทนุ 5,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาอทุยานประวตัิศาสตรพ์ระนครคีรี  

ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 30 5,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 5,920,000                 

โครงการพฒันาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรม 5,920,000                 

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วและแหลง่เรียนรูท้างศิลปวฒันธรรมเพือ่เชื่อมโยงการทอ่งเทีย่ว

พื้นทีร่ะดบัภาคกลาง 5,920,000                 

งบลงทนุ 5,920,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,920,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,920,000                    

รายการระดบัที1่: บูรณะโรงมา้ อทุยานประวตัิศาสตรพ์ระนครคีรี  ต าบล

คลองกระแชง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 5,920,000                    

กระทรวงศึกษำธิกำร 1,631,688,394            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 275,940,400              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 935,800                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 935,800                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 935,800                   

งบรายจ่ายอื่น 935,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 935,800                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 43,765,200                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 43,765,200                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 14,575,300                

งบอดุหนุน 14,575,300                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 14,575,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 7,671,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 6,904,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 29,189,900                

งบอดุหนุน 29,189,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 29,189,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 13,549,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 15,640,000                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 384,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 384,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 384,000                   

งบรายจ่ายอื่น 384,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 384,000                      
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แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 228,578,000              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 228,578,000              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 10,674,300                

งบอดุหนุน 10,674,300                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,674,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 1,733,100                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 1,792,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 7,149,200                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 217,903,700              

งบอดุหนุน 217,903,700              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 217,903,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 189,168,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 9,354,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 5,550,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 5,274,100                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 8,555,900                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 2,277,400                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 1,263,500                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 1,263,500                 

งบลงทนุ 1,263,500                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเพชรบุรี 

ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเพชรบุรี 

ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเพชรบุรี ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืงเพชรบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเพชรบุรี 

ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเพชรบุรี 

ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเพชรบุรี 

ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเพชรบุรี 

ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัเพชรบุรี ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเพชรบุรี ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืง

เพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัเพชรบุรี ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัเพชรบุรี ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 5 235,000                      
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัเพชรบุรี ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเพชรบุรี ต าบล

ธงชยั อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเพชรบุรี ต าบลธงชยั อ าเภอ

เมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเพชรบุรี ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเพชรบุรี ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืง ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

เพชรบุรี ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 23,200                        

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 793,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 793,700                   

งบลงทนุ 793,700                   

ครุภณัฑ์ 793,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 793,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเพชรบุรี ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืง

เพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 33 528,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัเพชรบุรี ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 33 125,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเพชรบุรี ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืงเพชรบุรี เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัเพชรบุรี ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเพชรบุรี 

ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเพชรบุรี ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเพชรบุรี ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืงเพชรบุรี เครื่อง 1 7,700                         

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 220,200                   

จดัการศึกษานอกระบบ 220,200                   

งบลงทนุ 220,200                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 220,200                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 220,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงรื้อถอนฝ้า โครงเคร่าอลูมเินียม กศน.อ าเภอ

เมอืงเพชรบุรี ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 8,300                         
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รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงฝ้าเพดาน โครงเคร่าอลูมเินียม (แบบธรรมดา)

 กศน.อ าเภอเมอืงเพชรบุรี ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 201,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงฝ้าเพดาน โครงเคร่าอลูมเินียม (แบบชนิดทน

ความชื้น) กศน.อ าเภอเมอืงเพชรบุรี ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดั แห่ง 1 10,200                        

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 725,474,094              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 985,654                   

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 985,654                   

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 985,654                   

งบด าเนินงาน 985,654                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 985,654                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 985,654                      

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 600,200                   

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 600,200                   

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 600,200                   

งบลงทนุ 600,200                   

ครุภณัฑ์ 600,200                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนเขายอ้ย

วทิยา ต าบลเขายอ้ย อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 565,057,700              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 558,448,100              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 558,448,100              

งบอดุหนุน 558,448,100              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 558,448,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 83847 558,448,100                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 83847 75,003,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 83847 34,873,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 83847 37,157,700                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 83847 65,710,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 83847 345,703,900                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 6,609,600                 

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 3,889,600                 

งบลงทนุ 3,889,600                 

ครุภณัฑ์ 1,800,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัเขาสมอระบงั ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแหลมทอง ต าบลไร่โคก อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นบางแกว้ (ส านกังานสลากกนิแบ่งสงเคราะห ์44) ต าบลบางแกว้ 

อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนดอนยางวทิยา ต าบลดอนยาง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนโยธนิบูรณะ เพชรบุรี ต าบลสระพงั อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนหนองหญา้ปลอ้งวทิยา ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอหนองหญา้

ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนโตนดหลวงวทิยา ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนหว้ยทรายประชาสรรค ์ต าบลหว้ยทรายเหนือ อ าเภอชะอ า จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนหนองจอกวทิยา ต าบลหนองจอก อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,089,600                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,089,600                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นแหลมทอง ต าบลไร่โคก อ าเภอบา้นลาด แห่ง 1 248,700                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนดอนยางวทิยา ต าบลดอนยาง อ าเภอเมอืง

เพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 314,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนโยธนิบูรณะ เพชรบุรี ต าบลสระพงั อ าเภอเขา

ยอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 86,900                        

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนหนองหญา้ปลอ้งวทิยา ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง 

อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนโตนดหลวงวทิยา ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนหว้ยทรายประชาสรรค ์ต าบลหว้ยทรายเหนือ 

อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนหนองจอกวทิยา ต าบลหนองจอก อ าเภอท่ายาง

 จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 360,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 2,720,000                 

งบลงทนุ 2,720,000                 

ครุภณัฑ์ 2,720,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,720,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองประดู่ ต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขายอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพธิ์ (ชืน่ศรีผดุง) ต าบลบางเค็ม อ าเภอเขายอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 13 (บา้นพมุ่วง) ต าบลหนองชมุพล อ าเภอ

เขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัมณีเลือ่น ต าบลหนองชมุพลเหนือ อ าเภอเขายอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดักญุชรวชริาราม (พฒันาวเิทศประชาสรรค)์ ต าบล

หว้ยท่าชา้ง อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทรงธรรม ต าบลหนองชมุพลเหนือ อ าเภอเขายอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดอนทราย (สมัฤทธิ์ราษฎรนุ์เคราะห)์ ต าบลทบัคาง 

อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองสม้ ต าบลสระพงั อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทา้ยตลาด (ววิฒันเ์กษนราประชานุกูล) ต าบลเขา

ยอ้ย อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเขาสมอระบงั ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเขายอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสามแพรก ต าบลบางตะบูน อ าเภอบา้นแหลม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนมติรภาพที่ 34 ต าบลบา้นแหลม อ าเภอบา้นแหลม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัราษฎรศ์รทัธา ต าบลบางแกว้ อ าเภอบา้นแหลม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางหอ (โสภณเชาวนร์าษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลบาง

ครก อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดักฎุ ิ(นนัทวเิทศประชาสรรค)์ ต าบลท่าแรง้ อ าเภอ

บา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งเฟ้ือ (เอมสะอาดอ านวย) ต าบลบางครก อ าเภอ

บา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเกาะแกว้ ต าบลบางตะบูนออก อ าเภอบา้นแหลม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองมอญ ต าบลท่าแรง้ อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสมทุรธาราม ต าบลแหลมผกัเบี้ย อ าเภอบา้นแหลม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนมะขาม ต าบลปากทะเล อ าเภอบา้นแหลม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสมทุรโคดม ต าบลแหลมผกัเบี้ย อ าเภอบา้นแหลม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัลดั (บางตะบูนวทิยาคาร) ต าบลบางตะบูน อ าเภอ

บา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันอกปากทะเล ต าบลปากทะเล อ าเภอบา้นแหลม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค)์ ต าบลบางครก 

อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางล าภู ต าบลบางครก อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหมอืงไทร ต าบลท่าแรง้ออก อ าเภอบา้นแหลม ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับนัไดทอง (วเิศษศึกษา) ต าบลบา้นกุ่ม อ าเภอเมอืง

เพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองหวา้ (เสธยิสาธร) ต าบลหนองขนาน อ าเภอ

เมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพธิ์ทยัมณี (ศิริพรรณพทิยา) ต าบลบางจาน อ าเภอ

เมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อโพง ต าบลหนองขนาน อ าเภอเมอืงเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสงิห ์(ขจติพทุธสรศึกษา) ต าบลหนองโสน อ าเภอ

เมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโตนดนอ้ย ต าบลหนองขนาน อ าเภอเมอืงเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อหวาย ต าบลโพไร่หวาน อ าเภอเมอืงเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองไมเ้หลอืง (ธรรมโชติประชาธร) ต าบลดอนยาง

 อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางกฬุา ต าบลหาดเจา้ส าราญ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนมะขามชา้ง (ใจราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลนาพนั

สาม อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนยีก่รอก ต าบลหนองพลบั อ าเภอเมอืงเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางทะล ุ(สุนทรธรรมานุสรณ์) ต าบลหาดเจา้ส าราญ

 อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโรงเข ้(พฒุประชาสรรค)์ ต าบลไร่สม้ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนนาลุม่ ต าบลหนองขนาน อ าเภอเมอืงเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองพลบั (อนิทจติบ ารุง) ต าบลหนองพลบั 

อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพระรูป (จนัทศรีสงเคราะห)์ ต าบลช่องสะแก อ าเภอ

เมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพีเ่ลี้ยง (อิม่อทุศิ) ต าบลช่องสะแก อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัลาดโพธิ์ (รวมราษฎรว์ทิยาคาร) ต าบลส ามะโรง 

อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทองนพคุณ (เจริญราษฎรว์ทิยาคาร) ต าบลบางจาก

 อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03760000 จงัหวดัเพชรบรุี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวงัตะโก (ชอ้งประชาพทิกัษ)์ ต าบลวงัตะโก อ าเภอเมอืง

เพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเพรียง (วเิทศราษฎรว์ฒันา) ต าบลโพไร่หวาน อ าเภอ

เมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองมะขาม ต าบลดอนยาง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนยาง ต าบลดอนยาง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัถิน่ปุรา (เดชสมบูรณ์) ต าบลดอนยาง อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อขม ต าบลดอนยาง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไร่ดอน ต าบลไร่สม้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหาดเจา้ส าราญ (พรหมานุกูล) ต าบลหาดเจา้ส าราญ 

อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอนิทาราม ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางน า้กลดัเหนือ ต าบลยางน า้กลดัเหนือ อ าเภอ

หนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพพุลู ต าบลยางน า้กลดัใต ้อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสามเรือน ต าบลท่าตะครอ้ อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจะโปรง ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอหนองหญา้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอหนอง

หญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลิ้นชา้ง ต าบลยางน า้กลดัเหนือ อ าเภอหนองหญา้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าเสลา ต าบลยางน า้กลดัเหนือ อ าเภอหนองหญา้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไทรงาม ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอหนองหญา้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากรตัน ์ต าบลยางน า้กลดัใต ้อ าเภอหนองหญา้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอ่างศิลา ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอหนองหญา้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์) ต าบลแก่งกระจาน 

อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพเุขม็ ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03760000 จงัหวดัเพชรบรุี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ทรพัย ์ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตะเคียนงาม ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพสุวรรค ์ต าบลพสุวรรค ์อ าเภอแก่งกระจาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นด่านโง ต าบลหว้ยแม่เพรียง อ าเภอแก่งกระจาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงันางนวล ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขากลิ้ง ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตน้เกด ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยไผ่ ต าบลหว้ยแม่เพรียง อ าเภอแก่งกระจาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยปลาดุก ต าบลสองพีน่อ้ง อ าเภอแก่งกระจาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองมะกอก ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอแก่งกระจาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสะแก ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอแก่งกระจาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งเคลด็ ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอแก่งกระจาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชาวไร่ ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองขาม ต าบลหว้ยทรายเหนือ อ าเภอชะอ า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางเกตุ ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อไร่ (ร่วมจติอนุกูล) ต าบลหนองศาลา อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นรางจกิ ต าบลไร่ใหม่พฒันา อ าเภอชะอ า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไร่ใหม่พฒันา ต าบลไร่ใหม่พฒันา อ าเภอชะอ า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งแย ้ต าบลไร่ใหม่พฒันา อ าเภอชะอ า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางเก่า ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเขือ่น ต าบลไร่ใหม่พฒันา อ าเภอชะอ า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเผาถา่น (ประชาประสทิธิ์) ต าบลดอนขนุหว้ย

 อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินทราย ต าบลนายาง อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งขาม ต าบลไร่ใหม่พฒันา อ าเภอชะอ า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอน ต าบลนายาง อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัชา้งแทงกระจาด (จนัทรจ์ านง) ต าบลสามพระยา 

อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนมะกอก ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอ่างหนิ ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่ากระเทยีม ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัมาบปลาเคา้ (ธรรมโชติผดุง) ต าบลมาบปลาเคา้ 

อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าไมร้วก ต าบลท่าไมร้วก อ าเภอท่ายาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองบวั ต าบลหนองจอก อ าเภอท่ายาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแขม ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนเตาอฐิ ต าบลปึกเตียน อ าเภอท่ายาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนัตะเภา ต าบลหนองจอก อ าเภอท่ายาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองน า้ถา่ย ต าบลท่าแลง อ าเภอท่ายาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเขาอ่อน ต าบลกลดัหลวง อ าเภอท่ายาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองคอไก่ ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเตียน ต าบลท่าไมร้วก อ าเภอท่ายาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพรงเข ้ต าบลกลดัหลวง อ าเภอท่ายาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าหวัลบ ต าบลวงัไคร ้อ าเภอท่ายาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเขากระจวิ มติรภาพที่ 103 ต าบลท่ายาง อ าเภอท่า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเขือ่นเพชร (ชลประทานสงเคราะห)์ ต าบลท่าคอย 

อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเขาปากช่อง ต าบลท่าแลง อ าเภอท่ายาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยตะแกะ ต าบลท่าแลง อ าเภอท่ายาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขากระปุก ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่ามะริด ต าบลกลดัหลวง อ าเภอท่ายาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าลาว (พชัรศาสนร์าษฎรนุ์เคราะห)์ ต าบลท่าไม ้

รวก อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสหกรณ์บ ารุงวทิย ์ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเกตุ ต าบลหนองจอก อ าเภอท่ายาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งโป่ง ต าบลกลดัหลวง อ าเภอท่ายาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไก่เถือ่น ต าบลหว้ยลกึ อ าเภอบา้นลาด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเขาทะโมน (เรือนวงศท์องศร)ี ต าบลท่าเสน อ าเภอ

บา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัช่อม่วง ต าบลหนองกระเจด็ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอนิจ าปา (มงคลคุรุราษฎร)์ ต าบลต าหรุ อ าเภอบา้น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพตุุม ต าบลหว้ยลกึ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหว้ยเสอื (มงคลประชาสรรค)์ ต าบลสมอพลอื 

อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไร่ถิน่นอ้ย (อาจอ ารุง) ต าบลไร่มะขาม อ าเภอบา้น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งสลอด ต าบลหนองกะปุ อ าเภอบา้นลาด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศาลาเขือ่น (อภุยัเพชร) ต าบลต าหรุ อ าเภอบา้นลาด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดักุ่ม (เรือนพูนพทิยา) ต าบลบา้นหาด อ าเภอบา้นลาด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไร่โคก (อนิทรป์ระชาสรรค)์ ต าบลไร่โคก อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัจนัทาราม (เติมไลราษฎรอ์นุเคราะห)์ ต าบลบา้นทาน

 อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงหว้ยหลวง ต าบลบา้นทาน อ าเภอบา้นลาด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโสน (รฐัราษฎรบ์  ารุง) ต าบลหว้ยขอ้ง อ าเภอ

บา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัม่วงงาม ต าบลถ า้รงค ์อ าเภอบา้นลาด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดอนกอก (ลว้นประชาสรรค)์ ต าบลโรงเข ้อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหาดทราย (เรือนม ัน่นิรมติ) ต าบลท่าเสน อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลาดโพธิ์ (สุทธริาษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลลาดโพธิ์ 

อ  าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหวา้ ต าบลสะพานไกร อ าเภอบา้นลาด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 157,770,540              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,150,640                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,150,640                 

งบลงทนุ 1,150,640                 

ครุภณัฑ์ 1,150,640                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,150,640                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองยาว (ราษฎรส์ามคัคีรงัสรรค)์ ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า จงัหวดั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ยางชมุ ต าบลกลดัหลวง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 34 50,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งโป่ง ต าบลกลดัหลวง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองคอไก่ ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองตาฉาว (จตฺตราษฎรบ์  ารุง) ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จงัหวดั ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่าลาว (พชัรศาสนร์าษฎรนุ์เคราะห)์ ต าบลท่าไมร้วก อ าเภอท่ายาง จงัหวดั ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัวงั

ไคร ้ต าบลวงัไคร ้อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 52 76,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดงหว้ยหลวง ต าบลบา้นทาน อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บางแกว้ (ส านกังานสลากกนิแบ่งสงเคราะห4์4) ต าบลบางแกว้ อ าเภอบา้น

แหลม จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ราษฎรศ์รทัธา ต าบลบางแกว้ อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนมะขาม ต าบลปากทะเล อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บ่อขม ต าบลดอนยาง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บ่อโพง ต าบลหนองขนาน อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนนาลุม่ ต าบลหนองขนาน อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บางกฬุา ต าบลหาดเจา้ส าราญ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนหาด

เจา้ส าราญ (พรหมานุกูล) ต าบลหาดเจา้ส าราญ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดั ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนอ.ฮ.ลงิค ์(ในพระอปุถมัภส์มเด็จพระศรีนครินทราบรมราช ต าบล

สองพีน่อ้ง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 59,800                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยไผ่ ต าบลหว้ยแม่เพรียง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบางแกว้ (ส านกังานสลากกนิแบ่งสงเคราะห4์4) ต าบลบางแกว้ 

อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบางหอ (โสภณเชาวนร์าษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลบางครก อ าเภอ

บา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัลดั (บางตะบูนวทิยาคาร) ต าบลบางตะบูน อ าเภอบา้นแหลม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัปากอ่าว (ญาณสาครวทิยาคาร) ต าบลบางตะบูนออก อ าเภอบา้น

แหลม จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัในกลาง ต าบลบา้นแหลม อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบ่อขม ต าบลดอนยาง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัทองนพคุณ (เจริญราษฎรว์ทิยาคาร) ต าบลบางจาก อ าเภอเมอืง

เพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัโรงเข ้(พฒุประชาสรรค)์ ต าบลไร่สม้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวงัตะโก (ชอ้งประชาพทิกัษ)์ ต าบลวงัตะโก อ าเภอเมอืงเพชรบุรี ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 85,052,400                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 60,954,200                

งบลงทนุ 60,954,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,954,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 380,800                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัภารโรง/32 โรงเรียนบา้นยางชมุ ต าบลกลดัหลวง 

อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 380,800                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 39,964,200                   

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

โรงเข ้(พฒุประชาสรรค)์ ต าบลไร่สม้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นดอนยีก่รอก 

ต าบลหนองหลบั อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 506,200                      

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

(ววิฒันเ์กษนราประชานุกูล) ต าบลเขายอ้ย อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 393,000                      

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดัมณีเลือ่น ต าบลหนองชมุพลเหนือ อ าเภอเขายอ้ย หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นบางแกว้ 

(ส านกังานสลากกนิแบ่งสงเคราะห4์4) ต าบลบางแกว้ อ าเภอบา้นแหลม หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นบางแกว้ 

(ส านกังานสลากกนิแบ่งสงเคราะห4์4) ต าบลบางแกว้ อ าเภอบา้นแหลม หลงั 1 510,200                      

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

เขาตะเครา (ประสพประชาสรรค)์ ต าบลบางครก อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดั หลงั 1 2,697,000                    



68 / 106

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03760000 จงัหวดัเพชรบรุี

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดัปากอ่าว (ญาณสาครวทิยาคาร) ต าบลบางตะบูนออก

 อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนมติรภาพที่ 34 

ต าบลบา้นแหลม อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นหนอง

โรง ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 3,041,000                    

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

บา้นหนองตาฉาว (จตฺตราษฎรบ์  ารุง) ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จงัหวดั หลงั 1 2,697,000                    

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

บา้นสองพีน่อ้ง (สายปญัญาสมาคมในพระบรมราชนูิปถมัภ)์ ต าบลสองพีน่อ้ง

 อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นซอ่ง 

ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 3,041,000                    

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นไร่โคก (อนิทร์

ประชาสรรค)์ ต าบลไร่โคก อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 393,000                      

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนวดัดอนไก่เตี้ย ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืง หลงั 1 12,455,000                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 580,800                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองโสน (รฐัราษฎรบ์  ารุง) ต าบลหว้ยขอ้ง อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนบา้นพเุขม็ ต าบล

แก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 421,700                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 18,417,100                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดันาพรม (มนมหาวริิยาคาร) ต าบลนาพนัสาม 

อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 315,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดอนไก่เตี้ย ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืงเพชรบุรี แห่ง 1 569,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบ่อหวาย ต าบลโพไร่หวาน อ าเภอเมอืงเพชรบุรี แห่ง 1 208,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไร่ดอน ต าบลไร่สม้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดั แห่ง 1 169,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบ่อขม ต าบลดอนยาง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี แห่ง 1 613,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบางกฬุา ต าบลหาดเจา้ส าราญ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 191,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจะโปรง ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอหนอง แห่ง 1 137,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัไทรทอง (สาครราษฎรส์งเคราะห)์ ต าบลท่าแรง้ 

อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 857,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดักฎุ ิ(นนัทวเิทศประชาสรรค)์ ต าบลท่าแรง้ อ าเภอ

บา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 192,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัปากคลอง (ศุทยาลยัอทุศิ) ต าบลบางครก อ าเภอ

บา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 677,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบางหอ (โสภณเชาวนร์าษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลบาง

ครก อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 412,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสามแพรก ต าบลบางตะบูน อ าเภอบา้นแหลม แห่ง 1 109,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเกาะแกว้ ต าบลบางตะบูนออก อ าเภอบา้นแหลม แห่ง 1 362,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัปากอ่าว (ญาณสาครวทิยาคาร) ต าบลบางตะบูน

ออก อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 354,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแหลม ต าบลบา้นแหลม อ าเภอบา้นแหลม แห่ง 1 460,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัในกลาง ต าบลบา้นแหลม อ าเภอบา้นแหลม แห่ง 1 548,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขากระปุก ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่ายาง (ประชาสรรค)์ ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง แห่ง 1 384,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัท่าขาม (สะเทื้อนราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลท่าคอย 

อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 255,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองน า้ถา่ย ต าบลท่าแลง อ าเภอท่ายาง จงัหวดั แห่ง 1 436,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเกตุ ต าบลหนองจอก อ าเภอท่ายาง จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโพธิ์ลอย (เรือนวงศผ์ดุง) ต าบลหนองกะปุ อ าเภอ

บา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัอนิจ าปา (มงคลคุรุราษฎร)์ ต าบลต าหรุ อ าเภอ แห่ง 1 176,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแหลมทอง ต าบลไร่โคก อ าเภอบา้นลาด จงัหวดั แห่ง 1 400,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอ.ฮ.ลงิค ์(ในพระอปุถมัภส์มเด็จพระศรีนครินทราบ

รมราช ต าบลสองพีน่อ้ง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 252,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตะเคียนงาม ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่ง แห่ง 1 511,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยกวางจริง ต าบลพสุวรรค ์อ าเภอแก่งกระจาน แห่ง 1 254,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนายาง (วเิทศปริยตัิราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลนายาง

 อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 173,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนมะกอก ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า แห่ง 1 505,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งแย ้ต าบลไร่ใหม่พฒันา อ าเภอชะอ า จงัหวดั แห่ง 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสารเห็ด ต าบลกลดัหลวง อ าเภอท่ายาง จงัหวดั แห่ง 1 220,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบว้ย ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดั แห่ง 1 442,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าโล ้ต าบลยางหยอ่ง อ าเภอท่ายาง จงัหวดั แห่ง 1 255,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัท่าเหว ต าบลท่าแลง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 436,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าลาว (พชัรศาสนร์าษฎรนุ์เคราะห)์ ต าบลท่าไม ้

รวก อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 167,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนัตะเภา ต าบลหนองจอก อ าเภอท่ายาง จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับ่อบุญ (จารุราษฎรบ์  ารุง) ต าบลไร่สะทอ้น อ าเภอ แห่ง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัศาลาเขือ่น (อภุยัเพชร) ต าบลต าหรุ อ าเภอบา้น แห่ง 1 176,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัจนัทาราม (เติมไลราษฎรอ์นุเคราะห)์ ต าบลบา้น

ทาน อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองมะกอก ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอแก่งกระจาน แห่ง 1 254,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) ต าบลหนองศาลา 

อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 287,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นรางจกิ ต าบลไร่ใหม่พฒันา อ าเภอชะอ า จงัหวดั แห่ง 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเขาอ่อน ต าบลกลดัหลวง อ าเภอท่ายาง แห่ง 1 499,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองคอไก่ ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเขือ่นเพชร (ชลประทานสงเคราะห)์ ต าบลท่าคอย 

อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 255,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองบวั ต าบลหนองจอก อ าเภอท่ายาง จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งสลอด ต าบลหนองกะปุ อ าเภอบา้นลาด แห่ง 1 165,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหวา้ ต าบลสะพานไกร อ าเภอบา้นลาด จงัหวดั แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพสุวรรค ์ต าบลพสุวรรค ์อ าเภอแก่งกระจาน แห่ง 1 254,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโตนดหลวง (สุขประสทิธิ์วทิยา) ต าบลบางเก่า แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชาวไร่ ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 177,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอ่างหนิ ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดั แห่ง 1 271,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งขาม ต าบลไร่ใหม่พฒันา อ าเภอชะอ า จงัหวดั แห่ง 1 145,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัท่าคอย (สกณุอปุถมัภ)์ ต าบลท่าคอย อ าเภอท่า แห่ง 1 254,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าไมร้วก ต าบลท่าไมร้วก อ าเภอท่ายาง จงัหวดั แห่ง 1 107,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัตาลกง (ธรรมศรียาทร) ต าบลมาบหลาเคา้ อ าเภอ แห่ง 1 199,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพตุุม ต าบลหว้ยลกึ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดั แห่ง 1 165,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัถ า้รงค ์(ผ่านผดุง) ต าบลถ า้รงค ์อ าเภอบา้นลาด แห่ง 1 176,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดอนกอก (ลว้นประชาสรรค)์ ต าบลโรงเข ้อ าเภอ แห่ง 1 309,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นมะขามโพรง ต าบลพสุวรรค ์อ าเภอแก่งกระจาน แห่ง 1 254,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบางเกตุ ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จงัหวดั แห่ง 1 194,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเผาถา่น (ประชาประสทิธิ์) ต าบลดอนขนุ

หว้ย อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 550,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองขาม ต าบลหว้ยทรายเหนือ อ าเภอชะอ า แห่ง 1 50,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นในดง ต าบลบา้นในดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดั แห่ง 1 95,300                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัช่อม่วง ต าบลหนองกระเจด็ อ าเภอบา้นลาด แห่ง 1 145,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลาดโพธิ์ (สุทธริาษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลลาดโพธิ์ 

อ  าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบางเก่า ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จงัหวดั แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขาอ่างแกว้ ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง แห่ง 1 250,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,611,300                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนวดัทา้ย

ตลาด (ววิฒันเ์กษนราประชานุกูล) ต าบลเขายอ้ย อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดั แห่ง 1 461,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนวดัพระพทุธบาทเขาลูกชา้ง (พพิธิพฒันานุเคราะห)์ 

ต าบลท่าไมร้วก อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 273,200                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

หนองเตียน ต าบลท่าไมร้วก อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 161,900                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนวดัมาบปลาเคา้ (ธรรมโชติผดุง) ต าบลมาบปลาเคา้ 

อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 195,500                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

หนองไก่เถือ่น ต าบลหว้ยลกึ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 165,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

หนองจอก (อดุมธรรมอปุถมัภ )์ ต าบลหว้ยลกึ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดั แห่ง 1 169,100                      

รายการระดบัที1่: รัว้ลวดหนาม ขนาด 7 เสน้ โรงเรียนบา้นหว้ยไผ่ ต าบล

หว้ยแม่เพรียง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 184,900                      
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การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 7,693,600                 

งบลงทนุ 7,693,600                 

ครุภณัฑ์ 7,693,600                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 878,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น โรงเรียนวดัหวา้ ต าบลสะพานไกร อ าเภอ

บา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นทุ่งโป่ง ต าบลกลดัหลวง อ าเภอท่ายาง จงัหวดั เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นบางเกตุ ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จงัหวดั เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัหนองไมเ้หลอืง (ธรรมโชติประชาธร) 

ต าบลดอนยาง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัเวยีงคอย (สวา่งแสงวทิยา) ต าบลเวยีง

คอย อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัหนองกาทอง (ม่วงนิรมติ) ต าบลโรงเข ้

อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นท่าลาว (พชัรศาสนร์าษฎรนุ์เคราะห)์ 

ต าบลท่าไมร้วก อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นซอ่ง (ประชากรบ ารุง) ต าบลหนองกระ

เจด็ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัถ า้รงค ์(ผ่านผดุง) ต าบลถ า้รงค ์อ าเภอ

บา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดัโตนดหลวง 

(สุขประสทิธิ์วทิยา) ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นบางเก่า 

ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บทียูี. โรงเรียนวดัชา้งแทง

กระจาด (จนัทรจ์ านง) ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 55,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดัตาลกง (ธรรมศรียาทร) 

ต าบลมาบหลาเคา้ อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดัโตนดหลวง (สุขประสทิธิ์

วทิยา) ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นไร่โคก (อนิทรป์ระชาสรรค)์ 

ต าบลไร่โคก อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 28,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นท่าหวัลบ ต าบลวงัไคร ้

อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองเกตุ ต าบลหนองจอก 

อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนวดั

หนองไมเ้หลอืง (ธรรมโชติประชาธร) ต าบลดอนยาง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี ใบ 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนวดั

บางขนุไทร (ผดุงวทิยา) ต าบลบางขนุไทร อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นดอนนาลุม่ ต าบลหนองขนาน อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

วดัโตนดหลวง (สุขประสทิธิ์วทิยา) ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นบางกฬุา ต าบลหาดเจา้ส าราญ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

วดัลดั (บางตะบูนวทิยาคาร) ต าบลบางตะบูน อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดั ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

วดัตน้สน (บุญมโีชติวทิยา) ต าบลบา้นแหลม อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดั ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

วดัโพธิ์กรุ (ผนิผดุง) ต าบลท่าชา้ง อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ใบ 1 19,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,324,800                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองชมุพล 

ต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหุบกะพง ต าบล

เขาใหญ่ อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นดอนขนุหว้ย 

ต าบลดอนขนุหว้ย อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเขาอ่างแกว้ ต าบล

เขากระปุก อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นท่าโล ้ต าบลยาง

หยอ่ง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นแม่ประจนัต ์

ต าบลวงัไคร ้อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัโพธิ์ลอย (เรือน

วงศผ์ดุง) ต าบลหนองกะปุ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นแม่คะเมย ต าบล

แก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 421,700                      



74 / 106

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03760000 จงัหวดัเพชรบรุี

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

บา้นโป่งสลอด ต าบลหนองกะปุ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

บา้นพตุุม ต าบลหว้ยลกึ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

บา้นแหลมทอง ต าบลไร่โคก อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นสามแพรก 

ต าบลบางตะบูน อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนสหกรณ์บ ารุงวทิย ์

ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนชลประทานแก่ง

กระจาน ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นพสุวรรค ์ต าบล

พสุวรรค ์อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดักฎุ ิ(นนัทวเิทศ

ประชาสรรค)์ ต าบลท่าแรง้ อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นดอนมะขาม 

ต าบลปากทะเล อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นโพรงเข ้ต าบล

กลดัหลวง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองชมุพล ต าบล

หนองชมุพล อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัหวา้ ต าบลสะพานไกร

 อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นนายาง (วเิทศปริยตัิ

ราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลนายาง อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นสารเห็ด ต าบลกลดั

หลวง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองเขาอ่อน 

ต าบลกลดัหลวง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นแหลมทอง 

ต าบลไร่โคก อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดับ่อบุญ (จารุ

ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลไร่สะทอ้น อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นพตุุม ต าบล

หว้ยลกึ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองสะแก

 ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียน

สหกรณ์บ ารุงวทิย ์ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองบว้ย ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองชมุแสง (พชัรศาสนร์าษฎรนุ์เคราะห)์ ต าบลท่าไมร้วก อ าเภอท่ายาง เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นมะขามโพรง 

ต าบลพสุวรรค ์อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองโรง ต าบล

เขากระปุก อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ตู ้ 1 25,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นตน้เกด ต าบลแก่ง

กระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัเขาปากช่อง ต าบล

ท่าแลง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นท่าเรือ (ประสาท

อนุสรณ์) ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นพตุุม ต าบลหว้ยลกึ

 อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองตาฉาว (จตฺ

ตราษฎรบ์  ารุง) ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนสหกรณ์บ ารุงวทิย ์

ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นพสุวรรค ์ต าบลพุ

สวรรค ์อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโป่งสลอด ต าบล

หนองกะปุ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 678,600                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นไร่โคก (อนิทรป์ระชาสรรค)์ ต าบลไร่โคก 

อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นตน้เกด ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองสะแก ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอแก่งกระจาน ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นมะขามโพรง ต าบลพุ

สวรรค ์อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นอ่างหนิ ต าบลสามพระ

ยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอ

แก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นบางเก่า ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นบางเกตุ ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จงัหวดั เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัตาลกง (ธรรมศรียาทร) ต าบลมาบหลาเคา้ 

อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองหงษ ์ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่ง

กระจาน จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนวดัดอนกอก (ลว้นประชาสรรค)์ ต าบลโรงเข ้อ าเภอบา้น จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว โรงเรียนบา้นหนัตะเภา ต าบลหนองจอก

 อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นตน้เกด ต าบลแก่งกระจาน 

อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 3 39,300                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นโพรงเข ้ต าบลกลดัหลวง 

อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองชมุแสง (พชัรศาสน์

ราษฎรนุ์เคราะห)์ ต าบลท่าไมร้วก อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นสารเห็ด ต าบลกลดัหลวง 

อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นท่าไมร้วก ต าบลท่าไมร้วก 

อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นมะขามโพรง ต าบลพสุวรรค์

 อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นซอ่ง ต าบลแก่งกระจาน 

อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นทุ่งเคลด็ ต าบลวงัจนัทร ์

อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัชา้งแทงกระจาด (จนัทร์

จ านง) ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นดอนมะกอก ต าบลสาม

พระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นอ่างหนิ ต าบลสามพระยา 

อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นในดง ต าบลบา้นในดง 

อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นพตุุม ต าบลหว้ยลกึ อ าเภอ

บา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองสะแก ต าบลวงัจนัทร์

 อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองมะกอก ต าบลวงั

จนัทร ์อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัโตนดหลวง (สุขประสทิธิ์

วทิยา) ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นโป่งสลอด ต าบลหนองกะปุ

 อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,389,900                    
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นแหลม ต าบลบา้นแหลม อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดัท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลยั) ต าบลท่าเสน อ าเภอบา้น

ลาด จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นบ่อขม ต าบลดอนยาง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

วดัในกลาง ต าบลบา้นแหลม อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นแหลม ต าบลบา้นแหลม อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนวดักฎุ ิ(นนัทวเิทศประชาสรรค)์ ต าบลท่าแรง้ อ าเภอบา้นแหลม 

จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นบาง

กฬุา ต าบลหาดเจา้ส าราญ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหว้ยไผ่

 ต าบลหว้ยแม่เพรียง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

สะแก ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัราษฎร์

ศรทัธา ต าบลบางแกว้ อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดับางขนุ

ไทร (ผดุงวทิยา) ต าบลบางขนุไทร อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัในกลาง

 ต าบลบา้นแหลม อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่งโป่ง

 ต าบลกลดัหลวง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 5 7,900                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนสหกรณ์

บ ารุงวทิย ์ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 12 18,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่าลาว

 (พชัรศาสนร์าษฎรนุ์เคราะห)์ ต าบลท่าไมร้วก อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่าเรือ

 (ประสาทอนุสรณ์) ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 24 37,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดักุ่ม 

(เรือนพูนพทิยา) ต าบลบา้นหาด อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 41 64,780                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนนิคมสรา้ง

ตนเองเขือ่นเพชร (พบูิลยส์งเคราะห)์ ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า จงัหวดั ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชาวไร่ 

ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบาง

เก่า ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 18 28,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่า

มะริด ต าบลกลดัหลวง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแหลม ต าบลบา้นแหลม อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

สระพงั ต าบลสระพงั อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 43,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองประดู่ ต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

ราษฎรศ์รทัธา ต าบลบางแกว้ อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

สมทุรโคดม ต าบลแหลมผกัเบี้ย อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัทองนพคุณ (เจริญราษฎรว์ทิยาคาร) ต าบล

บางจาก อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวงัตะโก (ชอ้งประชาพทิกัษ)์ ต าบลวงัตะโก 

อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดับางขนุไทร (ผดุงวทิยา) ต าบลบางขนุไทร 

อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนมติรภาพที่ 34 ต าบลบา้นแหลม อ าเภอบา้น ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนัตะเภา ต าบลหนองจอก อ าเภอท่ายาง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นบ่อขม ต าบลดอนยาง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองน า้ถา่ย ต าบลท่าแลง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัราษฎรศ์รทัธา ต าบลบางแกว้ อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นบางหอ (โสภณเชาวนร์าษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลบางครก 

อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัในกลาง ต าบลบา้นแหลม อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นท่ากระเทยีม ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นตะเคียนงาม ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดับ่อบุญ (จารุราษฎรบ์  ารุง) ต าบลไร่สะทอ้น อ าเภอบา้นลาด ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองยาว (ราษฎรส์ามคัคีรงัสรรค)์ ต าบลเขาใหญ่ 

อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 1,815,000                 

งบลงทนุ 1,815,000                 

ครุภณัฑ์ 1,815,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 199,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 

เขต 2 ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 50,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืงเพชรบุรี เครื่อง 3 141,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง ใบ 1 8,700                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 489,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 

เขต 1 ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 

เขต 2 ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ต าบลท่ายาง 

อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ต าบลธงชยั 

อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ต าบลท่ายาง 

อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืงเพชรบุรี เครื่อง 1 5,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดั เครื่อง 22 127,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืงเพชรบุรี เครื่อง 17 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดั เครื่อง 1 2,500                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง เครื่อง 2 6,200                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ต าบล

ธงชยั อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 6 37,200                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ต าบลธงชยั 

อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 6 34,200                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ต าบลธงชยั 

อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 23,000                        
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ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 24,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 199,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 6 139,200                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 901,800                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนวดัเกาะแกว้ ต าบลบางตะบูนออก อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โป่งเกตุ ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหนองโรง ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดับางขนุไทร (ผดุงวทิยา) ต าบลบางขนุไทร อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดับางขนุไทร (ผดุงวทิยา) ต าบลบางขนุไทร อ าเภอบา้นแหลม ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนอ.ฮ.ลงิค ์

(ในพระอปุถมัภส์มเด็จพระศรีนครินทราบรมราช ต าบลสองพีน่อ้ง อ าเภอ

แก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนนิคมสรา้ง

ตนเองเขือ่นเพชร (พบูิลยส์งเคราะห)์ ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า จงัหวดั ชดุ 35 58,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

เกาะแกว้ ต าบลบางตะบูนออก อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นไร่ใหม่พฒันา ต าบล

ไร่ใหม่พฒันา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 120,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 14,589,600                

งบลงทนุ 14,589,600                

ครุภณัฑ์ 716,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 716,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 40 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นป่าเด็ง ต าบลป่าเด็ง อ าเภอแก่งกระจาน เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 40 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นท่าตะครอ้มติรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่

พลเอกกฤษณ์) ต าบลท่าตะครอ้ อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 180,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นด่านโง ต าบลหว้ยแม่เพรียง 

อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองปืนแตก ต าบลสองพี่

นอ้ง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 4 112,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองเขือ่น ต าบลไร่ใหม่

พฒันา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนป่าเด็งวทิยา 

ต าบลป่าเด็ง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 4 160,800                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,872,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,098,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นด่านโง ต าบลหว้ยแม่เพรียง อ าเภอแก่งกระจาน หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนหว้ย

ทรายประชาสรรค ์ต าบลหว้ยทรายเหนือ อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 1,070,000                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนหว้ย

ทรายประชาสรรค ์ต าบลหว้ยทรายเหนือ อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,494,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพพุลู ต าบลยางน า้กลดัใต ้อ าเภอหนองหญา้ แห่ง 1 1,557,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเขือ่น ต าบลไร่ใหม่พฒันา อ าเภอชะอ า แห่ง 1 798,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าเด็ง ต าบลป่าเด็ง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดั แห่ง 1 762,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าตะครอ้มติรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอ

กกฤษณ์ ต าบลท่าตะครอ้ อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 376,900                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,121,000                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้นป่า

เด็ง ต าบลป่าเด็ง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 1,699,700                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนป่าเด็ง

วทิยา ต าบลป่าเด็ง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 2,201,200                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนหว้ยทรายประชาสรรค ์ต าบลหว้ยทรายเหนือ อ าเภอ

ชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 1,220,100                    

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 28,855,400                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 27,655,000                

งบลงทนุ 27,655,000                

ครุภณัฑ์ 482,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 297,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 10 ต าบลคลองกระแซง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี เครื่อง 3 141,000                      
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รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 10 ต าบลคลองกระแซง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดั ตู ้ 3 24,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 10 ต าบลคลองกระแซง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ตู ้ 14 77,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 10 ต าบลคลองกระแซง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ตู ้ 7 55,300                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 102,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 10 ต าบล

คลองกระแซง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 10 ต าบลคลองกระแซง 

อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 10 ต าบลคลองกระแซง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี เครื่อง 13 32,500                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 10 ต าบลคลองกระแซง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี

 จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 2 6,200                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 10 ต าบลคลองกระ

แซง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 10 ต าบลคลองกระ

แซง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 21,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 82,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 10 ต าบล

คลองกระแซง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 10 ต าบลคลองกระแซง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 10 ต าบล

คลองกระแซง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 42,500                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,172,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 19,011,700                   

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนหนองหญา้ปลอ้งวทิยา 

ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนเบญจมเทพอทุศิ

จงัหวดัเพชรบุรี ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 18,371,200                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 421,700                      

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนหนองหญา้ปลอ้ง

วทิยา ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 421,700                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,693,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 10 ต าบล

คลองกระแซง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 693,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดอนยางวทิยา ต าบลดอนยาง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี แห่ง 1 219,600                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองจอกวทิยา ต าบลหนองจอก อ าเภอท่ายาง แห่ง 1 766,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแก่งกระจานวทิยา ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอแก่งกระจาน แห่ง 1 861,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลาดวทิยา ต าบลบา้นลาด อ าเภอบา้นลาด แห่ง 1 493,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบางจานวทิยา ต าบลบางจาน อ าเภอเมอืงเพชรบุรี แห่ง 1 499,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโยธนิบูรณะ เพชรบุรี ต าบลสระพงั อ าเภอเขายอ้ย แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัจนัทราวาส (ศุขประสารราษฎร)์ ต าบลท่าราบ 

อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 416,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี ต าบลคลองกระแชง 

อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเขายอ้ยวทิยา ต าบลเขายอ้ย อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดั แห่ง 1 542,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่ายางวทิยา ต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จงัหวดั แห่ง 1 599,300                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,045,900                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนหนอง

หญา้ปลอ้งวทิยา ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดั แห่ง 1 1,045,900                    

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 1,200,400                 

งบลงทนุ 1,200,400                 

ครุภณัฑ์ 1,200,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนวชริธรรม

โศภติ ต าบลบางครก อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนโยธนิบูรณะ

เพชรบุรี ต าบลสระพงั อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 22,642,700                

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 498,000                   

งบลงทนุ 498,000                   

ครุภณัฑ์ 498,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 498,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัเพชรบุรี ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัเพชรบุรี

 ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศ แบบฝงัใตเ้พดาน ขนาดความเร็วของ

แรงลมระดบัสูง 500 ซเีอฟเอม็ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัเพชรบุรี 

ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 9 423,000                      

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 21,104,700                

งบลงทนุ 21,104,700                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,104,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,693,800                    

รายการระดบัที1่: หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พรอ้มครุภณัฑ ์โรงเรียน

เพชรบุรีปญัญานุกูล ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 7,745,700                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู แบบ 207 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

เพชรบุรี ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 948,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,334,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั (ส่วนหนา้) ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัเพชรบุรี ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืง

เพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 11,334,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,076,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

เพชรบุรี ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 1,076,900                    

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 1,040,000                 

งบอดุหนุน 1,040,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,040,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 1,040,000                    

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 14,297,900                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 12,428,900                

งบลงทนุ 12,428,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,428,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,096,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารบา้นพกัครู 8 หน่วย (แบบแฟลต 8 หน่วย) 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์47 ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดั หลงั 1 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัภารโรงแบบแฟลต 8 หน่วย โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์47 ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 3,118,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,146,700                    

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์47 ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนราชประชา

นุเคราะห ์47 ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 506,200                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,186,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์47 ต าบล

สามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 4,186,200                    

การจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 1,869,000                 

งบลงทนุ 1,869,000                 

ครุภณัฑ์ 1,869,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 201,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์47 ต าบล

สามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 3 84,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห ์47 ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ใบ 6 117,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    
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รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์47 ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 380,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์47 ต าบลสามพระยา อ าเภอ

ชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 4 170,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์47 

ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 12 210,000                      

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 5,771,500                 

พฒันาโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยัใหเ้ป็นโรงเรียนวทิยาศาสตรภู์มภิาค 5,771,500                 

งบลงทนุ 5,771,500                 

ครุภณัฑ์ 2,679,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 408,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑเ์ครื่องปรบัอากาศอาคารหอสมดุโรงเรียนจฬุา

ภรณราชวทิยาลยั เพชรบุรี ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 408,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,271,500                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑเ์ครื่องคอมพวิเตอรห์อสมดุโรงเรียนจฬุาภรณราช

วทิยาลยั เพชรบุรี ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 1,397,500                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์อ้งภาษาต่างประเทศ โรงเรียนจฬุา

ภรณราชวทิยาลยั เพชรบุรี ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 874,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,092,000                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,092,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสนามกฬีากลางแจง้โรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั

 เพชรบุรี ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 3,092,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 287,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 287,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 287,000                   

งบด าเนินงาน 287,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 287,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 287,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 773,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 773,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 112,000                   

งบด าเนินงาน 112,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 112,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 112,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 30,000                     

งบด าเนินงาน 30,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 30,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 631,000                   

งบด าเนินงาน 631,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 631,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 631,000                      
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ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 75,056,800                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 40,821,400                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 40,821,400                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 38,442,600                

งบอดุหนุน 38,442,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 38,442,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 38,442,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 7,370,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,695,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 3,316,500                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 3,500,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 22,560,200                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 2,378,800                 

งบอดุหนุน 2,378,800                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,378,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 2,378,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 234,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 53,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 105,300                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 111,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 1,874,600                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 34,235,400                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 24,740,900                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 24,740,900                

งบลงทนุ 24,740,900                

ครุภณัฑ์ 4,375,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,375,000                    

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

ไม่ต า่กวา่ 4,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 105 กโิลวตัต ์ 

วทิยาลยัการอาชพีบา้นลาด ต าบลท่าเสน อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี คนั 1 1,375,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการตรวจสอบช่วงลา่งยานยนตพ์รอ้มโปรแกรม

ฐานขอ้มูลบริการอะไหลร่ถยนต ์ วทิยาลยัการอาชพีวงัไกลกงัวล 2 ต าบลเขา

ใหญ่ อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: หอ้งพ่นสแีละอบสรีถยนต ์ วทิยาลยัการอาชพีเขายอ้ย 

ต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการเครื่องมอืบริการจกัรกลเกษตร   วทิยาลยั

เกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 600,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,365,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,537,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารหอพกัพรอ้มครุภณัฑ ์ วทิยาลยัการอาชพีเขายอ้ย 

ต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 13,537,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,828,400                    
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รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบุร ีต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 6,828,400                    

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 1,830,000                 

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 1,830,000                 

งบลงทนุ 1,830,000                 

ครุภณัฑ์ 1,830,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1(จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาลยัสารพดัช่างเพชรบุรี ต าบลไร่สม้ อ าเภอ

เมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 15 330,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองเครื่องกลไฟฟ้า  วทิยาลยัสารพดัช่างเพชรบุรี 

ต าบลไร่สม้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 1,500,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 7,664,500                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 7,664,500                 

งบลงทนุ 7,664,500                 

ครุภณัฑ์ 5,499,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2(จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  วทิยาลยัอาชวีศึกษาเพชรบุรี ต าบลคลองกระแชง

 อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 50 1,500,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,999,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคา้ปลกี และการตลาด  วทิยาลยั

อาชวีศึกษาเพชรบุรี ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 1,499,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิงานไมแ้ละส ารวจทางโยธา  วทิยาลยัเทคนิค

เพชรบุรี ต าบลท่าราบ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 2,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,165,500                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,165,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเรียน  วทิยาลยัเทคนิคเพชรบุร ีต าบลท่า

ราบ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 2,165,500                    

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 3,727,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,727,000                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 3,727,000                 

การสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 3,727,000                 

งบลงทนุ 3,727,000                 

ครุภณัฑ์ 727,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 727,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟ (UPS) ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. เพชรบุรี 

ต าบลไร่สม้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 15 45,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางหนงัสอืหอ้งสมดุ ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. เพชรบุรี 

ต าบลไร่สม้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 5 150,000                      

รายการระดบัที1่: บอรด์นิทรรศการเคลือ่นที่ ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. เพชรบุรี

 ต าบลไร่สม้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 5 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีง ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. เพชรบุรี ต าบล

ไร่สม้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 150,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบนัง่ขบั ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. เพชรบุรี

 ต าบลไร่สม้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 182,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,000,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุ ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. เพชรบุรี 

ต าบลไร่สม้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี  จงัหวดัเพชรบุรี งาน 1 3,000,000                    

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 515,234,800              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 5,207,600                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 797,500                   

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเดน็ส าคญัตามยทุธศาสตรข์อง

ประเทศ การจดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 797,500                   

งบอดุหนุน 797,500                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 797,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเด็น

ส าคญัตามยทุธศาสตรข์องประเทศ การจดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ โครงการ 0 797,500                      

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 2,704,500                 

สนบัสุนนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ 2,373,500                 

งบอดุหนุน 2,373,500                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,373,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิ โครงการ 0 2,373,500                    

สนบัสุนนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือพฒันาศกัยภาพการท างานของ

หน่วยงาน 331,000                   

งบอดุหนุน 331,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 331,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือ

พฒันาศกัยภาพการท างานของหน่วยงาน โครงการ 0 331,000                      

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 1,705,600                 

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัอตุสาหกรรมเป้าหมาย 1,705,600                 

งบอดุหนุน 1,705,600                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,705,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเขม้แขง็

ใหก้บัอตุสาหกรรมเป้าหมาย โครงการ 0 1,705,600                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 1,540,000                 

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยมสีถาบนัอดุมศึกษาเป็นพีเ่ลี้ยง 1,540,000                 

พฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู ้เพือ่สรา้งคุณลกัษณะทีจ่  าเป็นในศตวรรษที ่21 1,540,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,540,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยกระดบัคุณภาพของครูและนกัเรียน

ดา้นความสามารถในการผลติสือ่เทคโนโลยกีารศึกษา เพือ่เพิม่ขดี

ความสามารถในการแขง่ขนัในระดบัสากล คน 0 1,540,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 32,221,700                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 1,872,500                 

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,872,500                 

งบอดุหนุน 1,872,500                 
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,872,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 0 1,872,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 324,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 0 123,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 0 146,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 1,022,100                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 0 256,200                      

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 30,349,200                

การด าเนินการตามยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏั 30,349,200                

งบรายจ่ายอื่น 30,349,200                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การ

พฒันาทอ้งถิน่ โครงการ 0 30,349,200                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 253,365,300              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 253,365,300              

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 253,365,300              

งบบคุลากร 73,632,800                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 66,029,900                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 102 54,177,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 81 3,783,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 67 4,708,800                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 11 3,359,600                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 7,602,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 4 1,099,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 27 6,503,600                    

งบด าเนินงาน 12,924,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,924,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 4 384,000                      

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

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารไม่มวีาระ อตัรา 14 1,987,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 49 8,395,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 28 252,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิประกนัสงัคม 28 252,000                      

งบอดุหนุน 166,808,500              

เงนิเดอืน 165,330,100                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 471 165,330,100                 

เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการ 1,478,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 22 1,478,400                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 222,900,200              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 57,078,300                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 57,078,300                

งบด าเนินงาน 17,160,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,737,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,128,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 5,128,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 6,609,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 5,423,200                    
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รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 562,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 4,861,100                    

งบลงทนุ 36,918,000                

ครุภณัฑ์ 36,918,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 36,918,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสง (Spectrophotometer) 

ชนิดยูววีสิ แบบล าแสงคู่ ต าบลนาวุง้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาณน า้อสิระ แบบตัง้โตะ๊ ต าบลนาวุง้ อ าเภอ

เมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 840,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหพ์ลงังาน พรอ้มอปุกรณ์ (Calorimeter) 

ต าบลนาวุง้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบด (Grinding Mill) ต าบลนาวุง้ อ าเภอเมอืง

เพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งชนิดควบคุมอณุหภูมแิบบตัง้โตะ๊ 

(Universal Centrifuges) ต าบลนาวุง้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 660,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องระเหยสารสุญญากาศแบบหมนุ (Rotary 

Evaporator) พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลนาวุง้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมอณุหภูมแิละความชื้น ต าบลนาวุง้ อ าเภอ

เมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 370,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืทดสอบหาองคป์ระกอบทางเคมขีอง

ผลติภณัฑ ์(Diode Array 7250 NIR Analysis System) ต าบลนาวุง้ 

อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 3,210,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอื (Vapor Sorption Analyzer) ต าบลนาวุง้ 

อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 2,568,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองพลงังานหมนุเวยีน ต าบลนาวุง้ อ าเภอเมอืง

เพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 2,750,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการพลงังานทดแทนไฮบริดและระบบควบคุม

อตัโนมตัิ ต าบลนาวุง้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 5,990,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการยานยนตไ์ฟฟ้า ต าบลนาวุง้ อ าเภอเมอืง

เพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบมาตรวทิยามติิและการศึกษาการท างานอตุสาหกรรม

 ต าบลนาวุง้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 15,550,000                   

งบรายจ่ายอื่น 3,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรียนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละ

วทิยาศาสตรป์ระยกุต์ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหลกัสูตรและประกนัคุณภาพ 0 1,500,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 133,242,800              

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 133,242,800              

งบด าเนินงาน 11,891,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,025,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 6,025,600                    

ค่าสาธารณูปโภค 5,866,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 1,088,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 4,777,200                    

งบลงทนุ 116,813,700              

ครุภณัฑ์ 9,960,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 9,960,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

ต าบลนาวุง้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 45 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 ต าบลนาวุง้ อ าเภอ

เมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 12 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

ต าบลนาวุง้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 12 1,560,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ส าหรบัจดัเกบ็ขอ้มูลแบบภายนอก (External 

Storage) ต าบลนาวุง้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 5 2,850,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 106,853,700                 

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 61,644,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการศิลปกรรมและการออกแบบ 

ต าบลนาวุง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 32,844,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยพ์ฒันาวชิาชพีครู ต าบลนาวุง้ อ าเภอเมอืง

เพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 28,800,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 45,209,700                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการทางภาษา ในอาคารศูนยภ์าษา

 ต าบลนาวุง้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี งาน 1 8,620,100                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงระบบไฟฟ้าอาคารอเนกประสงค ์(โรงยมิ) 

ต าบลนาวุง้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี งาน 1 939,600                      

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงระบบไฟฟ้าลานกฬีาหนา้อาคารอเนกประสงค์

 ต าบลนาวุง้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี งาน 1 3,627,400                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงอาคาร 1 โรงเรียนการเมอืงการปกครอง 

กฎหมายและพฒันาทอ้งถิน่ ต าบลนาวุง้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี งาน 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงหอ้งประชมุ 200 ที่น ัง่  ช ัน้ 2-3  ในอาคาร

เรียนและปฏบิตัิการเทคโนโลยสีารสนเทศ ต าบลนาวุง้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี งาน 1 12,022,600                   

งบรายจ่ายอื่น 4,537,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบริการและเทคโนโลยี 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการตามยทุธศาสตรข์องจงัหวดั

เพชรบุรีและประจวบคีรีขนัธ์ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานนโยบายและแผน 0 650,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและส่งเสริมกจิการนกัศึกษา 0 2,087,500                    

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 3,537,100                 

เผยแพร่ความรูแ้ละบริการวชิาการ 3,537,100                 

งบรายจ่ายอื่น 3,537,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.) รายการ 0 3,537,100                    

ผลงานท านุบ ารุงศิลป วฒันธรรม 1,100,000                 

ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,100,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,100,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม รายการ 0 1,100,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 27,942,000                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 27,942,000                

งบด าเนินงาน 5,762,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,762,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 5,010,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 752,000                      

งบลงทนุ 22,180,000                
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ครุภณัฑ์ 22,180,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 22,180,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบฝึกปฏบิตัิการจ าลองสถานการณ์ทางคลนิิกแบบ

หนา้จอสมัผสั ต าบลนาวุง้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองอาจารยใ์หญ่เพศหญงิ แบบเต็มตวั ต าบลนาวุง้ 

อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 4,180,000                    

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองอาจารยใ์หญ่เพศชาย แบบเต็มตวั ต าบลนาวุง้ 

อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 4,180,000                    

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองผูใ้หญ่ส าหรบัฝึกการตรวจประเมนิสญัญาณชพี 

ต าบลนาวุง้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการฟงัเสยีงในร่างกาย (ผูใ้หญ่) แบบ Advanced 

ต าบลนาวุง้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุจ าลองสถานการณ์ทางการแพทยพ์รอ้มระบบบนัทกึ

สถานการณ์และระบบประเมนิผล ต าบลนาวุง้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดั ชดุ 1 5,800,000                    

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการคล าหนา้ทอ้ง ต าบลนาวุง้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี 

จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 520,000                      

มหาวทิยาลยัศิลปากร 36,255,300                

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 982,000                   

โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 982,000                   

พฒันาจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 982,000                   

งบอดุหนุน 982,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 982,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมพฒันาทกัษะอาชพีเพือ่

เตรียมความพรอ้มของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาสู่การเป็นผูป้ระกอบการรุ่น โครงการ 1 982,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 35,273,300                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 35,273,300                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 35,273,300                

งบอดุหนุน 35,273,300                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 9,908,100                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจค็เตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 5 212,500                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ 

1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดั เครื่อง 5 116,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิด 2 กระบอกตา ต าบลสามพระยา 

อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 30 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัคลอโรฟิลลฟ์ลูออเรสเซนซ ์ต าบลสามพระยา 

อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งดจิติอลส าหรบัถา่ยท าภาพยนตร ์ต าบลสามพระยา 

อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 2 1,215,200                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งวดีโีอส าหรบัโทรทศัน ์พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลสามพระ

ยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 3 819,900                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งบรรยายระดบัปริญญาตรี ต าบลสาม

พระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี หอ้ง 5 959,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่  3,500 

ANSI Lumens  (LED Projector) ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดั ชดุ 13 552,500                      
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รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงประจ าหอ้งเรียน ต าบลสามพระยา อ าเภอ

ชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 4 235,400                      

รายการระดบัที1่: ที่นอนประจ าหอ้งพกันกัศึกษา ต าบลสามพระยา อ าเภอ

ชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 400 1,590,000                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊อ่านหนงัสอืประจ าหอ้งพกันกัศึกษา ต าบลสามพระยา 

อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ตวั 208 779,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบรกัษาความปลอดภยัประจ าทางเขา้-ออก 

มหาวทิยาลยั ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ระบบ 1 1,500,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,878,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารกจิกรรมและนนัทนาการ ต าบลสามพระยา อ าเภอ

ชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 23,878,200                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,487,000                    

รายการระดบัที1่:  ปรบัปรุงหลงัคาอาคารบริหาร ต าบลสามพระยา อ าเภอ

ชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 601,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคาร OTOP ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า 

จงัหวดัเพชรบุรี รายการ 1 453,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาโรงเรือนและบ่อเพาะพนัธุป์ลา  ต าบลสาม

พระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ราายการ 1 433,000                      

กระทรวงสำธำรณสขุ 40,708,000                

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 40,649,000                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 26,432,500                

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 3,685,000                 

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 3,685,000                 

งบลงทนุ 3,685,000                 

ครุภณัฑ์ 3,685,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 3,685,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลพระจอมเกลา้ ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหวัสะพาน ต าบลหวัสะพาน อ าเภอเมอืง

เพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลหวัสะพาน ต าบลหวัสะพาน อ าเภอเมอืงเพชรบุรี เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหวัสะพาน ต าบลหวัสะพาน อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหวัสะพาน ต าบลหวัสะพาน อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

หวัสะพาน ต าบลหวัสะพาน อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหวั

สะพาน ต าบลหวัสะพาน อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหวัสะพาน ต าบลหวัสะพาน อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหวัสะพาน ต าบลหวัสะพาน อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหวัสะพาน ต าบลหวัสะพาน อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 70,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหวัสะพาน ต าบลหวัสะพาน อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหวัสะพาน ต าบลหวัสะพาน อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไร่สม้ ต าบลหวัสะพาน อ าเภอเมอืงเพชรบุรี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นลาด ต าบลบา้นลาด 

อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นลาด ต าบลบา้นลาด อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นลาด ต าบลบา้นลาด อ าเภอบา้นลาด เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นลาด ต าบลบา้นลาด อ าเภอบา้นลาด เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นลาด ต าบลบา้นลาด อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นลาด ต าบลบา้นลาด อ าเภอบา้นลาด เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นอ่างหนิ ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นอ่างหนิ ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นอ่างหนิ ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

อ่างหนิ ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นอ่างหนิ ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นอ่างหนิ ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนายาง ต าบลนายาง อ าเภอชะอ า จงัหวดั เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางเค็ม ต าบลบางเค็ม อ าเภอเขายอ้ย เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางเค็ม ต าบลบางเค็ม อ าเภอเขายอ้ย เครื่อง 1 50,000                        

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 22,747,500                

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 22,747,500                

งบลงทนุ 22,747,500                

ครุภณัฑ์ 13,716,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 13,360,000                   

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจล าไสใ้หญ่แบบคมชดัสูงพรอ้มชดุควบคุม

สญัญาณภาพ โรงพยาบาลพระจอมเกลา้ ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืง

เพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 3,800,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจติดตามการท างานของหวัใจไม่นอ้ยกวา่ 24 

ชัว่โมงพรอ้มระบบประมวลผล โรงพยาบาลพระจอมเกลา้ ต าบลคลอง

กระแชง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิพรอ้มภาควดั

ออกซเิจนในเลอืด โรงพยาบาลหนองหญา้ปลอ้ง ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง 

อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจส าหรบัทารกแรกเกดิ โรงพยาบาลชะอ า 

ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งเครื่องมอือตัโนมตัิขนาดไม่นอ้ยกวา่ 250 ลติร 

โรงพยาบาลชะอ า ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 1,340,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลแก่งกระจาน ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอแก่งกระจาน เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบริหารขอ้เขา่และสะโพกแบบต่อเน่ือง โรงพยาบาล

เขายอ้ย ต าบลเขายอ้ย อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด โรงพยาบาลเขายอ้ย ต าบล

เขายอ้ย อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด โรงพยาบาลท่ายาง ต าบลท่า

ยาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผล 

จดัเกบ็ภาพ dicom หรือส่งเขา้ระบบ Pacs โรงพยาบาลหนองหญา้ปลอ้ง 

ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

พรอ้มเครื่องอดัอากาศ โรงพยาบาลท่ายาง ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง เครื่อง 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งเครื่องมอือตัโนมตัิขนาดไม่นอ้ยกวา่ 250 ลติร 

โรงพยาบาลพระจอมเกลา้ ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 1,340,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้หา้มเลอืดและตดัเน้ือเยือ่ดว้ยคลืน่วทิยคุวามถีสู่ง 

โรงพยาบาลพระจอมเกลา้ ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 1,650,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 356,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้แปลงไฟฟ้าขนาดไม่นอ้ยกวา่ 350 KVA โรงพยาบาล

แก่งกระจาน ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี หมอ้ 1 356,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,031,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,867,500                    

รายการระดบัที1่: อาคารสถานบริการสาธารณสุขชมุชน 1 ชัน้ เป็นอาคาร 

คสล. 1 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 72 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหว้ยแม่เพรียง ต าบลหว้ยแม่เพรียง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดั หลงั 1 1,900,700                    

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสระพงั ต าบล

สระพงั อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 2,983,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไร่ใหม่พฒันา 

ต าบลไร่ใหม่พฒันา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 2,983,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,164,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารแพทยแ์ผนไทย เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 150 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนอง

ขานาง ต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 1,164,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 14,216,500                

ผลติและพฒันาบคุลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 3,761,000                 

ผลติบคุลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข 3,761,000                 
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งบด าเนินงาน 261,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 261,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ บาท 0 261,000                      

งบลงทนุ 3,500,000                 

ครุภณัฑ์ 3,500,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองสถานการณ์การช่วยชวีติเด็กทารกข ัน้สูง 

วทิยาลยัพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุรี ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืง

เพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ชดุ 1 3,500,000                    

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 10,455,500                

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 10,455,500                

งบลงทนุ 10,455,500                

ครุภณัฑ์ 420,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 420,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงหอ้งประชมุ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอชะอ า 

ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงหอ้งประชมุ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบา้น

แหลม ต าบลบา้นแหลม อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 210,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,035,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,035,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั เป็นอาคาร คสล. 5 

ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 3,520 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

เพชรบุรี ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 10,035,500                   

กรมควบคุมโรค 59,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 59,000                     

การเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคทีเ่ป็นปญัหาส าคญั 59,000                     

บริการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพทีเ่ป็นปญัหารุนแรงและ

กลุ่มเป้าหมายพเิศษ 59,000                     

งบลงทนุ 59,000                     

ครุภณัฑ์ 59,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 59,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นหมอกควนั ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 5 

จงัหวดัราชบุรี ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 1 59,000                        

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 419,116,600               

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 3,464,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,464,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 3,464,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 3,464,000                 

งบอดุหนุน 3,464,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,464,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัยาง ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอนเตาอฐิ ต าบลปึกเตียน อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี วดั 1 33,000                        
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวนโมก ต าบลสระพงั อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสระสีม่มุ ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี วดั 1 999,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองจอก ต าบลหว้ยลกึ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่าเรือสามคัคี ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองแก ต าบลไร่สะทอ้น อ าเภอบา้นไร่สะทอ้น จงัหวดัเพชรบุรี วดั 1 666,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 415,652,600              

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 384,072,600              

การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความม ัน่คงภายในประเทศ 223,902,000              

การบริหารจดัการความม ัน่คงชายแดน 223,902,000              

งบลงทนุ 221,947,100              

ครุภณัฑ์ 413,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ รร.ตชด.บา้นโป่งลกึ ต าบลหว้ยแม่เพรียง อ าเภอแก่งกระจาน 

จงัหวดัเพชรบุรี (กก.ตชด.14) หอ้ง 1 413,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 221,534,100                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 49,832,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการยา้ยที่ท  าการ บก.กฝ.บช.ตชด. ต าบลชะอ า 

อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี โครงการ 1 49,832,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,969,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนน กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. ต าบลชะอ า อ าเภอ

ชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี สาย 1 809,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนน กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. ต าบลบางเก่า 

อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี สาย 1 1,160,300                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 169,732,800                 

รายการระดบัที1่: อโุมงคล์มส าหรบัการฝึกกระโดดร่มแบบกระตุกเอง บก.

สอ.บช.ตชด.  ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 162,098,800                 

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้ม พรอ้มที่อาบน า้ บก.สอ.บช.ตชด. ต าบล

ชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 2 1,134,000                    

รายการระดบัที1่: คลงัเกบ็อปุกรณ์ บก.สอ.บช.ตชด. ต าบลชะอ า อ าเภอ

ชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 2 4,100,000                    

รายการระดบัที1่: คอกสุนขัสงคราม ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. ต าบลชะอ า 

อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 2 2,400,000                    

งบรายจ่ายอื่น 1,954,900                 

รายการระดบัที1่: โครงการสุนขัต ารวจ บาท 0 1,009,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมโครงการสุนขัต ารวจ บาท 0 1,009,900                    

รายการระดบัที1่: โครงการสุนขัต ารวจ ตวั 27 945,000                      

รายการระดบัที2่: สุนขัต ารวจ ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. ต าบลชะอ า อ าเภอ

ชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ตวั 27 945,000                      

การบงัคบัใชก้ฎหมาย อ านวยความยตุธิรรม และบริการประชาชน 160,170,600              

การบงัคบัใชก้ฎหมายและบริการประชาชน 160,170,600              

งบลงทนุ 160,170,600              
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 160,170,600                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 160,170,600                 

รายการระดบัที1่: โครงการศูนยฝึ์กอบรมพฒันาบุคลากรและสวสัดกิาร

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี โครงการ 1 95,375,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการศูนยฝึ์กอบรมพฒันาบุคลากรและสวสัดกิาร 

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ระยะที่ 2  ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี โครงการ 1 64,795,600                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 31,580,000                

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 31,580,000                

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 28,580,000                

งบลงทนุ 28,580,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,580,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 28,580,000                   

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน ขนาด 10 คูหา พรอ้มที่จอดรถและ

ลานซกัลา้ง รอ้ย ตชด.144 ต าบลหว้ยท่าชา้ง อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน ขนาด 10 คูหา พรอ้มที่จอดรถและ

ลานซกัลา้ง สภ.เขายอ้ย   ต าบลเขายอ้ย อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน ขนาด 10 คูหา พรอ้มที่จอดรถและ

ลานซกัลา้ง สภ.บา้นลาด   ต าบลบา้นลาด อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้สญัญาบตัรขนาด 8 คูหา ระดบั ผกก.ขึ้นไป 

ภ.จว.เพชรบุรี ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 11,380,000                   

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน ขนาด 10 คูหา พรอ้มที่จอดรถและ

ลานซกัลา้ง กก.1 บก.กฝ. บช.ตชด.  ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 4,300,000                    

การพฒันาทรพัยากรมนุษยด์า้นการศึกษา 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงร่ม บก.สอ.บช.ตชด. ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 

จงัหวดัเพชรบุรี หลงั 1 3,000,000                    

หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 20,876,400                

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 าจงัหวดัเพชรบุรี ต าบลธงชยั 

อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัเพชรบุรี   ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดั ชดุ 2 49,600                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว ) และ ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

คณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัเพชรบุรี    ต าบลธงชยั อ าเภอเมอืง ชดุ 2 51,600                        

ส านกังานอยัการสูงสุด 20,741,200                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 20,741,200                

การอ านวยความยตุธิรรม รกัษาผลประโยชนข์องรฐั และคุม้ครองสทิธปิระชาชน 20,741,200                

งานอ านวยความยตุธิรรมทางอาญา 20,741,200                

งบรายจ่ายอื่น 20,741,200                

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารส านกังานคดปีกครองเพชรบุรี 

พรอ้มบา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดั แห่ง 1 20,420,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งอาคารส านกังาน

คดปีกครองเพชรบุรี พรอ้มบา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลชะอ า 

อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 321,200                      

รฐัวิสำหกจิ 42,460,900                

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 550,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 50,000                     

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 50,000                     

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 50,000                     

งบอดุหนุน 50,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดัเพชรบุรี ไร่ 100 50,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 500,000                   

โครงการพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละแกไ้ขปญัหาสิ่งแวดลอ้ม 500,000                   

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิในพื้นทีภ่าคกลาง 500,000                   

งบอดุหนุน 500,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 500,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิในพื้นที่ภาคกลาง จงัหวดัเพชรบุรี ไร่ 200 500,000                      

การรถไฟแหง่ประเทศไทย 6,128,400                 

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 6,128,400                 

โครงการปรบัปรุงสะพานและช่องน า้ 6,128,400                 

ปรบัปรุงสะพานและช่องน า้ 6,128,400                 

งบลงทนุ 6,128,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,128,400                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,128,400                    

รายการระดบัที1่: งานเปลีย่นหรือเสริมความม ัน่คงสะพานที่ช ารุดหรือรบั

น า้หนกักดเพลามาตรฐาน U.20 ไม่ได ้1 ช่วง    จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 6,128,400                    

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 456,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 456,500                   

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 456,500                   

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 456,500                   
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งบอดุหนุน 456,500                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 456,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน คนั 1 456,500                      

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

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลางส านกังานเพชรบุรี ต าบลชะอ า

 อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี คนั 1 220,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้

 แบบดบัเบิ้ลแค็บ เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2566 คนั 1 236,100                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 

ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานเพชรบุรี ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า คนั 1 236,100                      

การประปาส่วนภูมภิาค 35,326,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 35,326,000                

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 35,326,000                

ค่าปรบัปรุงเสน้ทอ่ 34,334,000                

งบลงทนุ 34,334,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,334,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,334,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงเสน้ท่อ กปภ.สาขาเพชรบุรี อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 34,334,000                   

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 992,000                   

งบลงทนุ 992,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 992,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 992,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บ่อขยะเทศบาลเมอืง หมู่ 9

 ต าบลบา้นกุ่ม อ าเภอมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 354,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 7 ต าบลบางครก 

อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นเหมอืงตลาดแกว้ ริม

ทางหลวงหมายเลข 3178 (ขวาทาง) หมู่ 1 ต าบลท่าแรง้ออก อ าเภอบา้น แห่ง 1 278,000                      

สภำกำชำดไทย 952,000                   

สภากาชาดไทย 952,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 952,000                   

โครงการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัิ 952,000                   

ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัอยา่งรวดเร็ว โดยการมส่ีวนร่วมของสงัคมและชมุชน 952,000                   

งบอดุหนุน 952,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 952,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ   ต าบลท่าราบ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี คนั 1 952,000                      

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 564,197,200               

กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง 2 363,824,000              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 363,824,000              

โครงการพฒันาดา้นสงัคม แกไ้ขปญัหาสะสม เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติและสิ่งแวดลอ้ม

ของกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง2 5,000,000                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 5,000,000                 
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งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 0 5,000,000                    

โครงการสรา้งตน้ทนุทางทรพัยากรภาคการเกษตร 36,440,000                

โครงการพฒันาศกัยภาพการผลติสนิคา้ปศุสตัวใ์หไ้ดม้าตรฐานอาหารปลอดภยั  

(Food safety) และปลอดมลภาวะ  (Zero Waste Livestocks) 36,440,000                

งบด าเนินงาน 36,440,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 36,440,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมันาและฝึกอบรม 0 190,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 106,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 340,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 340,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 18,023,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาสือ่ประชาสมัพนัธ์ บาท 0 1,206,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปรบัพื้นที่และปลูกพชือาหารสตัว ์ 0 2,300,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าคอกพกัโคนม ฟารม์ 200 13,200,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจคุณภาพน า้นมดบิ ราย 200 600,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแปลงหญา้อาหารสตัว ์(ไถและยกร่อง) ราย 200 600,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าใบรบัรอง อนั 300 90,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าคู่มอืบนัทกึขอ้มูลการเลี้ยงสตัว ์ เลม่ 300 27,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ บาท 0 282,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ บาท 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 6,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 96,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 448,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 12,300,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 2,230,000                    

รายการระดบัที1่:  วสัดุเวชภณัฑ์ 0 2,420,000                    

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและพฒันาศกัยภาพสนิคา้และบริการเพือ่การทอ่งเทีย่ว

 การคา้ และพื้นทีท่างเศรษฐกจิ 242,784,000              

โครงการพฒันาเสน้ทางทอ่งเทีย่วเชื่อมโยงด่านสงิขร 44,784,000                

งบลงทนุ 44,784,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 44,784,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 27,950,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 7 ต าบลบ่อนอก 

อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร

 ระยะทาง 2.800 กโิลเมตร หนาเฉลีย่ 0.50 เมตร ไหลท่างหนิคลกุขา้งละ สายทาง 1 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  สายบ่อขยะ (เก่า)เชือ่ม

ด่านสงิขร หมู่ที่ 7 ต าบลเกาะหลกั อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.590 กโิลเมตร หนา

 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร สายทาง 1 1,925,300                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายลานไทร เชือ่มด่าน

สงิขร หมู่ที่ 8 ต าบลหว้ยทราย อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.261 กโิลเมตร หนา สายทาง 1 5,300,000                    
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รายการระดบัที1่: ขยายไหลถ่นนคอนกรีตเสริมเหลก็ทางเขา้วดัอ่าวนอ้ย หมู่

ที่ 2 ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

ขนาดกวา้ง 1.00 เมตร ระยะทาง 2.748 กโิลเมตร พรอ้มวางท่อระบายน า้ 

ขนาด 0.80 เมตร ยาว 0.290 กโิลเมตร แห่ง 1 2,774,700                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งช่องเลนจกัรยาน ความกวา้ง 1.50 เมตร ระยะทาง

 4.250 กโิลเมตร หนา 0.25 เมตร หมู่ที่ 2 ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สายทาง 1 5,450,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 4,934,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท่อระบายน า้ หมู่ที่ 2 ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ขนาด 0.80 เมตร ความยาว 324 

ท่อน พรอ้มพ่อพกั 220 บ่อ แห่ง 1 4,934,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 11,900,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานสุขภาพคอนกรีตเสริมเหลก็หมู่ที่ 2 ต าบลอ่าว

นอ้ย อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

7,917 ตารางเมตร แห่ง 1 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบไฟฟ้าส่องสวา่งเลนจกัรยาน หมู่ที่ 2 ต าบลอ่าวนอ้ย 

อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์โคมไฟถนนสูง 9.00 

เมตร จ านวน 80 ตน้ แห่ง 1 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศาลาพกัผ่อนและสวนหยอ่มและก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ ทางเขา้อ่างเกบ็น า้และอ่างเกบ็น า้ พรอ้มปรบัปรุงหอ้งน า้

และติดต ัง้เสาไฟฟ้าส่องสวา่ง หมู่ที่ 5 ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืง แห่ง 1 3,500,000                    

โครงการพฒันาเสน้ทางการทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง 2 198,000,000              

งบลงทนุ 198,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 198,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 151,000,000                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนสายวดัเพชรสุวรรณ - เกาะแกว้ หมู่ที่ 1 

ต าบลบางตะบูนออก อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี  ระยะทาง 2,000.00 สายทาง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยาง สาย บา้นป่าเด็ง - บา้นหว้ยโสก หมู่

ที่ 6 บา้นป่าเต็งใต ้ หมู่ที่ 7 บา้นหว้ยสตัวใ์หญ่ หมู่ที่ 8 บา้นปางไม ้ต าบลป่า

เด็ง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี  ระยะทาง 6.000 กโิลเมตร สายทาง 1 27,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยาง สาย แยกทางหลวงหมายเลข 3510 -

 บา้นล าตะเคียน หมู่ที่ 1 บา้นพสุวรรค ์หมู่ที่ 4 บา้นหว้ยกวางจริง หมู่ที่ 4 

บา้นล าตะเคียน ต าบลพสุวรรค ์อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี  สายทาง 1 39,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเสน้ทางจกัรยานจากหาดเจา้ส าราญ หมู่ที่ 2 

ต าบลหาดเจา้ส าราญ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี ถงึ หมู่ที่ 9 ต าบลบางเก่า อ าเภอ

ชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี  ระยะทาง 15.000 กโิลเมตร สายทาง 1 60,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 47,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเสน้ทางยกระดบัผวิจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น

 4 ช่องจราจร (พรอ้มช่องทางจกัรยาน) สาย สค. 4008 แยกทล. 3423 - 

นิคมบา้นไร่  หมู่ที่ 3 บา้นสนัดาบ ต าบลพนัทา้ยนรสงิห ์อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร สายทาง 1 33,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สายแยก ทล. 

35 – บา้นยีส่าร (ตอนที่ 1) พรอ้มติดต ัง้ป้ายจราจร หมู่ที่ 5 คลองขดุสมบูรณ์

 ต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม ระยะทาง สายทาง 1 14,000,000                   

โครงการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 79,600,000                

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่ทะเลอ่าวไทยฝัง่ตะวนัตก 79,600,000                

งบลงทนุ 79,600,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 79,600,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 38,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะแบบเรียงหนิใหญ่บริเวณ

บา้นใหม่ หมู่ที่ 1 บา้นใหม่ ต าบลสามรอ้ยยอด อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ ระยะทาง  600.00  เมตร แห่ง 1 38,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 41,600,000                   

รายการระดบัที1่: ปกัไมไ้ผ่ชะลอคลืน่ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ต าบล

บางแกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว  5.300 แห่ง 1 41,600,000                   

จงัหวดัเพชรบรุี 200,373,200              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 200,373,200              

การพฒันาดา้นสงัคม 17,294,000                

เพชรบรุีปลอดภยั อุ่นใจ และเป็นสุข 5,290,400                 

งบด าเนินงาน 5,290,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,290,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 248,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,442,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ บาท 0 1,417,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 179,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,000                         

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการจงัหวดัแบบบูรณา โครงการ 0 9,000,000                    

ส่งเสริมการเรียนรูต้ามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 3,003,600                 

งบด าเนินงาน 3,003,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,003,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 98,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 118,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,213,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ บาท 0 384,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 325,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 860,000                      

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 22,878,000                

การบริหารจดัการ การใชป้ระโยชนท์รพัยากรน า้อยา่งเหมาะสม 21,158,000                

งบลงทนุ 21,158,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,158,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 21,158,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคูระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ ชมุชนบา้นท่าซกิ 

หมู่ที่ 6 ต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ขนาดกวา้ง 1.50 - 2.00

 เมตร ลกึ 0.80 - 1.00 เมตร ระยะทาง 1.365 กโิลเมตร แห่ง 1 1,593,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคูระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นหวัทุ่ง สาย 1

 หมู่ที่ 8 ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ขนาดกวา้ง 1.50 - 1.60

 เมตร ลกึ 0.80 - 0.90 เมตร ระยะทาง 2.283 กโิลเมตร แห่ง 1 2,858,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายชะลอน า้คอนกรีตเสริมเหลก็และบ่อดกั

ตะกอนวางท่อระบายน า้ลน้ หมู่ที่ 1 ต าบลพสุวรรค ์อ าเภอแก่งกระจาน แห่ง 1 1,397,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ ซอยวดัไมร้วก 2 หมู่ที่ 1 ต าบล

บา้นหมอ้ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 

ระยะทาง 0.055 กโิลเมตร แห่ง 1 4,960,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เพชรบุรี หมู่ที่ 2 บา้นไร่

ตีนน า้ ต าบลตน้มะม่วง อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ระยะทาง แห่ง 1 10,350,000                   

การอนุรกัษฟ้ื์นฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่ความสมดุลแก่ระบบนิเวศ 1,720,000                 

งบด าเนินงาน 220,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 220,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 181,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ บาท 0 3,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 23,800                        

งบลงทนุ 1,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,500,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 1,360,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าขดุคูคลอง ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ลกึ 1.20 เมตร 

ระยะทาง 2.178 กโิลเมตร ต าบลปากทะเล อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 1,360,800                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 139,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัพื้นที่ใหต้ า่ลง 20 เซนติเมตร พฒันาระบบนิเวศป่า

ชายเลน เน้ือที่ 25 ไร่  ต าบลปากทะเล อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 1 139,200                      

การพฒันาดา้นเกษตร 7,118,600                 

ส่งเสริมและพฒันาสนิคา้เกษตรสู่ระบบมาตรฐาน และปลอดภยั 7,118,600                 

งบด าเนินงาน 6,447,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,447,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 29,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,454,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ บาท 0 255,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,617,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 45,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 44,700                        

งบลงทนุ 671,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 671,400                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 671,400                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ ระบบอนุรกัษด์นิและน า้ งานทางเขา้

และออกระบายน า้บ่อดกัตะกอน ต าบลท่าไมร้วก อ าเภอท่ายาง จงัหวดั แห่ง 1 671,400                      

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 153,082,600              

ส่งเสริมและพฒันาการคา้ การลงทนุ และการทอ่งเทีย่ว 153,082,600              

งบด าเนินงาน 21,249,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,249,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 1,086,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 277,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 18,625,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ บาท 0 920,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 287,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 12,000                        
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งบลงทนุ 131,833,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 131,833,500                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 43,270,500                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต ต ัง้แต่ถนนเพชร

เกษม หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ต าบลท่าเสน ถงึเขตติดต่อ ต าบลบา้นลาด และ 

ต าบลสมอพลอื อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,720 สายทาง 4 3,033,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายท่ากระแซ (ต่อจาก

เดมิ) หมู่ที1่ อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 0.358 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,013,700                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางสายบา้นพพุลู-บา้นหว้ยกวางโจน หมู่

ที่ 3 ต าบลยางน า้กลดัใต ้อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี ขนาดกวา้ง

 6.00 เมตร ระยะทาง 3.000 กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร สายทาง 1 8,950,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายวดัสวนสนัต-ิอู่ตะเภา

 หมู่ที่ 5 ต าบลทบัคาง อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 2 6,223,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5 บา้น

นากรวย ต าบลพสุวรรค ์อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ขนาดกวา้ง 

4.00 เมตร ระยะทาง 1.055 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มวางท่อระบาย สายทาง 1 2,247,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 6 สายอ่างเกบ็น า้

หว้ยตาพึง่ถงึบา้นวงัวน หมู่ที่ 2 ต าบลสองพีน่อ้ง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดั

เพชรบุรี ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.700 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 3,740,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายเลยีบคลอง D18 

หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 ต าบลโพไร่หวาน เชือ่มถนนสายเพชรบุร-ีหาดเจา้ 

อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.430

 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 4,251,500                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนผวิจราจรแอสฟลัติก บา้นไร่ใหม-่บา้นหนอง

เขือ่น หมู่ที่ 4 ต าบลไร่ใหม่พฒันา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี พื้นที่

ประมาณ 13,685 ตารางเมตร สายทาง 1 6,199,300                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตบา้นโปง

มะกอก หมู่ที่ 6 ต าบลไร่ใหม่พฒันา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ขนาดกวา้ง

 6.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร สายทาง 1 4,653,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 7 ต าบลบางตะบูน

 อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.000 

กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 2,960,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 44,033,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต สายสมอพ

ลอื-หาดทราย หมู่ที่ 1 ต าบลสมอพลอื อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.300 กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร สายทาง 1 1,814,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายหลกั หมู่ที่

 4 (หนา้โรงเรียนวดัทองนพคุณ ต าบลบางจาก-หนา้โรงเรียนวงัตะโก ต าบล

วงัตะโก อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 1.480 กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร สายทาง 1 1,769,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลูกรงัรอบเขานายาง หมู่ที่ 2 ต าบลนายาง 

อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.000 สายทาง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัติกคอนกรีตสายกระจวิ-

เพชรเกษม ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ขนาดกวา้ง 8.00 

เมตร ระยะทาง 1.310 กโิลเมตร สายทาง 1 5,957,000                    
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รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายนาแค-วดัราษฎร์

ศรทัธา หมู่ที่ 6 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี ขนาดกวา้ง

 6.00 เมตร ระยะทาง 0.375 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,493,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางสายบา้นวงัวน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 

บา้นหนองปืนแตก ต าบลสองพีน่อ้ง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 

ระยะทาง 5.675 กโิลเมตร สายทาง 1 23,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 44,530,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานแขวน 2 แห่ง และเสน้ทางจกัรยานศึกษาธรรมชาติ

 2 เสน้ทาง ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี แห่ง 2 36,500,000                   

รายการระดบัที1่: เสน้ทางจกัรยานศึกษาธรรมชาติ พรอ้มป้ายสือ่ความหมาย

 และลานกจิกรรมออกก าลงักาย พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า แห่ง 1 8,030,000                    


