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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 5,888,058,774            

จงัหวดัประจวบครีีขนัธ ์ 5,888,058,774            

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 204,800                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

กระทรวงกลำโหม 332,568,800               

กองทพับก 267,069,000              

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 267,069,000              

การด ารงสภาพความพรอ้มในการป้องกนัประเทศ 267,069,000              

การเสริมสรา้งความสมบูรณ์ของหน่วย 267,069,000              

งบลงทนุ 267,069,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 267,069,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 267,069,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกั โรงเรือนและก่อสรา้งอืน่ๆท ัว่ไป ไม่ 0 267,069,000                 

รายการระดบัที2่: โครงการพฒันาและปรบัปรุงศูนยก์ารทหารราบ 0 60,000,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการยา้ยที่ต ัง้โรงเรียนนายสบิทหารบก (ระยะที่ 2) 0 150,000,000                 

รายการระดบัที2่: โครงการสนามฝึกทางยทุธวธิอีเนกประสงคก์องทพับก

ในพื้นที่ศูนยก์ารทหารราบ 0 57,069,000                   

กองทพัอากาศ 40,550,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 40,550,000                

การด ารงสภาพความพรอ้มในการป้องกนัประเทศ 40,550,000                

การเตรียมและใชก้ าลงั 40,550,000                

งบลงทนุ 40,550,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,550,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 40,550,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงกองบนิ และ รร.การบนิ งาน 0 7,950,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข ป.3043 และ ป.3047 (เรือน

แถวพกัอาศยัมาตรฐาน) ที่ บน.5 ต าบลเกาะหลกั อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ งาน 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข ป.3048 และ ป.3049 (เรือน

แถวพกัอาศยัมาตรฐาน) ที่ บน.5 ต าบลเกาะหลกั อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ งาน 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 2031 (อาคารเกบ็พสัดุ มว.

ไฟฟ้าฯ) ที่ บน.5 ต าบลเกาะหลกั อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั งาน 0 3,950,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงกองบนิ และ รร.การบนิ งาน 0 32,600,000                   

รายการระดบัที2่: สรา้งเรือนแถวพกัอาศยัมาตรฐาน พรอ้มระบบ

สาธารณูปโภค จ านวน 2 หลงั ที่ บน.5 ต าบลเกาะหลกั อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ งาน 0 32,600,000                   

กองบญัชาการกองทพัไทย 24,949,800                

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

03770000 จงัหวดัประจวบครีีขนัธ ์
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แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 24,949,800                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 24,949,800                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 18,423,500                

งบลงทนุ 18,423,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,423,500                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 18,423,500                   

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลชยัเกษม อ าเภอบาง

สะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ กม. 4.6 1,786,000                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลชยัเกษม อ าเภอบาง

สะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ กม. 3.3 1,281,300                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลชยัเกษม อ าเภอบาง

สะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ กม. 2.5 970,600                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลชยัเกษม อ าเภอบาง

สะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ กม. 3.6 1,397,700                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลชยัเกษม อ าเภอบาง

สะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ กม. 2.2 854,200                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลหว้ยยาง อ าเภอทบั

สะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ กม. 3.3 1,281,300                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลหว้ยยาง อ าเภอทบั

สะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ กม. 1.5 582,400                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลหว้ยยาง อ าเภอทบั

สะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ กม. 1.8 825,800                      

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรลาดยาง ต าบลชยั

เกษม อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ กม. 2.6 6,412,300                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรคอนกรีตเสริม

เหลก็ ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ กม. 0.97 3,031,900                    

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 6,526,300                 

งบลงทนุ 6,526,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,526,300                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 6,526,300                    

รายการระดบัที1่: งานสรา้งระบบประปามาตรฐาน ต าบลทองมงคล อ าเภอ

บางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,149,500                    

รายการระดบัที1่: งานสรา้งระบบประปามาตรฐานขนาดใหญ่ ต าบลชยัเกษม

 อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 2,445,700                    

รายการระดบัที1่: การก่อสรา้งถงัเกบ็น า้ ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 356,500                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลทองมงคล อ าเภอบาง

สะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 320,300                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลทองมงคล อ าเภอบาง

สะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 320,300                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลชยัเกษม อ าเภอบางสะพาน 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลชยัเกษม อ าเภอบางสะพาน 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลชยัเกษม อ าเภอบางสะพาน 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลเกาะหลกั อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 343,600                      
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รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน

 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลเขานอ้ย อ าเภอปราณบุรี 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 225,800                      

กระทรวงกำรคลงั 16,040,500                

กรมศุลกากร 15,226,500                

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 15,226,500                

การจดัเกบ็ภาษศุีลกากร 15,226,500                

บริหารการจดัเกบ็ภาษศุีลกากร 15,226,500                

งบลงทนุ 15,226,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,226,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,226,500                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งด่านศุลกากรประจวบคีรีขนัธ ์พรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง

ประกอบ   ต าบลเกาะหลกั อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั แห่ง 1 15,226,500                   

กรมสรรพากร 814,000                   

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 814,000                   

การจดัเกบ็ภาษสีรรพากร 814,000                   

การจดัเกบ็ภาษอีากร 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ คนั 1 814,000                      

กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกฬีำ 160,800                   

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 160,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 160,800                   

นโยบาย แผน และงานดา้นการกฬีา 160,800                   

จดัท า ส่งเสริมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรด์า้นการกฬีาสู่การปฏบิตั ิและตดิตาม

ประเมนิผล 160,800                   

งบลงทนุ 160,800                   

ครุภณัฑ์ 160,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 160,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ์

 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 4 160,800                      

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 11,639,100                

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 666,300                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 666,300                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 328,300                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 328,300                   

งบด าเนินงาน 328,300                   
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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 10,972,800                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 10,972,800                

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน 10,839,000                

ขบัเคลือ่นภารกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่ 10,839,000                

งบลงทนุ 10,839,000                

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 ์

สถานคุม้ครองคนไรท้ี่พึง่ประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,551,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,750,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารที่ท  าการช ัน้เดยีว พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ

 ศูนยคุ์ม้ครองคนไรท้ี่พึง่ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลหว้ยสตัวใ์หญ่ 

อ าเภอหวักนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 5,750,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 337,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนหรือลาน คสล. สถานคุม้ครองคนไรท้ี่พึง่

ประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั แห่ง 1 337,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารนอนผูร้บับริการ สถานคุม้ครอง

คนไรท้ี่พึง่ประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หลงั 4 1,700,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,764,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้คอนกรีตบลอ๊กทบึชกัร่องโชวแ์นว สถาน

คุม้ครองคนไรท้ี่พึง่ประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,764,000                    

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชกินิคมสรา้งตนเอง 24,500                     

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนในนิคมสรา้งตนเอง 24,500                     

งบลงทนุ 24,500                     

ครุภณัฑ์ 24,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 24,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ นิคมสรา้งตนเอง จงัหวดั

ประจวบคิรีขนัธ ์ ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั ตู ้ 1 15,000                        



5 / 104

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03770000 จงัหวดัประจวบครีีขนัธ ์

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  นิคมสรา้งตนเอง จงัหวดั

ประจวบคิรีขนัธ ์ ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั เครื่อง 1 9,500                         

โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรในพื้นทีต่ามโครงการพระราชประสงค ์โครงการ

พระราชด าริ โครงการหลวง และพระด าริ 109,300                   

การด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริ 109,300                   

งบลงทนุ 109,300                   

ครุภณัฑ์ 109,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 33,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน   ศูนยป์ระสานงานโครงการหมู่บา้น

สหกรณ์หว้ยสตัวใ์หญ่ ป่าละอู หนองพลบั ตามพระราชด าริ จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบลหว้ยสตัวใ์หญ่ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตู ้ 6 33,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 41,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ศูนยป์ระสานงานโครงการ

หมู่บา้นสหกรณ์หว้ยสตัวใ์หญ่ ป่าละอู หนองพลบั ตามพระราชด าริ จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบลหว้ยสตัวใ์หญ่ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตู ้ 1 15,000                        

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

ประสานงานโครงการหมู่บา้นสหกรณ์หว้ยสตัวใ์หญ่ ป่าละอู หนองพลบั ตาม

พระราชด าริ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบลหว้ยสตัวใ์หญ่ อ าเภอหวัหนิ 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 26,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว ศูนยป์ระสานงานโครงการ

หมู่บา้นสหกรณ์หว้ยสตัวใ์หญ่ ป่าละอู หนองพลบั ตามพระราชด าริ จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบลหว้ยสตัวใ์หญ่ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 10,300                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา ศูนย์

ประสานงานโครงการหมู่บา้นสหกรณ์หว้ยสตัวใ์หญ่ ป่าละอู หนองพลบั ตาม

พระราชด าริ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลหว้ยสตัวใ์หญ่ อ าเภอหวัหนิ เครื่อง 1 25,000                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,759,498,300            

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,464,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,464,000                 

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 1,464,000                 

การบูรณาการงานในส่วนภูมภิาค 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 าบลประจวบคีรีขนัธ ์  อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ คนั 1 1,288,000                    

การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 176,000                   

งบลงทนุ 176,000                   

ครุภณัฑ์ 176,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 176,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า แบบ 

Network แบบที่ 3 (40 หนา้/นาท)ี  ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์  อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 40,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

  ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์  อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์ จงัหวดั เครื่อง 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2  ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์  อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์ จงัหวดั เครื่อง 4 116,000                      

กรมชลประทาน 1,714,950,400            

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 649,988,000              

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 17,950,000                

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 17,950,000                

งบลงทนุ 17,950,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,950,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 16,700,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบท่อส่งน า้บา้นคีรีลอ้ม ต าบลชา้งแรก อ าเภอ

บางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 0 8,700,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้โครงการจดัหาน า้ช่วยเหลอืราษฎร

พื้นที่ต าบลบางสะพาน ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดั รายการ 0 8,000,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยหนองคาง ต าบลศาลา

ลยั อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยน า้ซบั ต าบลหนอง

พลบั อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอเกษตรกรของเกษตรกรในเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลบ่อ

นอก อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 0 700,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 632,038,000              

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 632,038,000              

งบลงทนุ 632,038,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 632,038,000                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 632,038,000                 

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนลาดยางภายในบริเวณหวังานที่ท  าการ

บา้นพกั โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปราณบุรี ต าบลหนองตาแตม้  อ าเภอ

ปราณบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ระยะทาง 5.000 กม. รายการ 0 27,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สายใหญ่  กม.0+000 ฝ่าย

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 1 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปราณบุรี ต าบล

หนองตาแตม้ อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ระยะทาง 3.000 กม. รายการ 0 16,200,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สายใหญ่  กม.3+000 ฝ่าย

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 1 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปราณบุรี ต าบล

หนองตาแตม้ อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ระยะทาง 5.000 กม. รายการ 0 27,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สายใหญ่  กม.8+000 ฝ่าย

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 1 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปราณบุรี ต าบล

หนองตาแตม้  อ าเภอปราณบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ระยะทาง 3.900 กม. รายการ 0 21,060,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สาย 12ซา้ย - 1ซา้ย ฝ่ายส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาที่ 2 ต าบลหนองตาแตม้ อ าเภอปราณบุรี จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ระยะทาง 3.620 กม. รายการ 0 16,290,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สาย 12ซา้ย - 1ขวา ฝ่ายส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาที่ 2 ต าบลหนองตาแตม้ อ าเภอปราณบุรี จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ระยะทาง 3.000 กม. รายการ 0 13,500,000                   
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รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สาย 16ซา้ย ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 2 ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ รายการ 0 27,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สาย 16ซา้ย - 6 ซา้ย ฝ่ายส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาที่ 2 ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ระยะทาง 2.184 กม. รายการ 0 9,828,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สาย 19ซา้ย ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 2 ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ รายการ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สาย 19ซา้ย - 1 ซา้ย ฝ่ายส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาที่ 2 ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ระยะทาง 1.500 กม. รายการ 0 6,750,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สาย 28 ซา้ย ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 2 ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ รายการ 0 19,350,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สายใหญ่ช่วง กม.28+400  

ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 2 ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ระยะทาง 0.860 กม. รายการ 0 4,644,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สายใหญ่ช่วง กม.15+400  

ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 2 ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ระยะทาง 7.850 กม. รายการ 0 42,390,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สาย 46ซา้ย - 7ซา้ย ฝ่ายส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาที่ 3 ต าบลกยุบุรี อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

ระยะทาง 1.020 กม. รายการ 0 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สาย 46ซา้ย - 8ซา้ย ฝ่ายส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาที่ 3 ต าบลกยุบุรี อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

ระยะทาง 2.140 กม. รายการ 0 7,400,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สาย 46ซา้ย กม.7+700 ฝ่าย

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 3 ต าบลกยุบุรี อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

ระยะทาง 4.145 กม. รายการ 0 24,500,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สาย 46ซา้ย กม.14+500 

ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 3 ต าบลดอนยายหนู อ าเภอกยุบุรี จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ระยะทาง 4.100 กม. รายการ 0 23,500,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สาย 41ซา้ย ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 3 ต าบลสามกระทาย อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ รายการ 0 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สาย 36ซา้ย ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 3 ต าบลสามกระทาย อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ รายการ 0 4,700,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สาย 29ซา้ย ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 3 ต าบลไร่ใหม่ อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สาย 29ซา้ย - 4ซา้ยฝ่ายส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาที่ 3 ต าบลไร่ใหม่ อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ระยะทาง 1.550 กม. รายการ 0 9,200,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สายใหญ่ช่วง กม.32+000  

ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 3 ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ระยะทาง 2.850 กม. รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สายใหญ่ช่วง กม.47+500  

ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 3 ต าบลกยุบุรี อ าเภอกยุบุรี จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ระยะทาง 5.080 กม. รายการ 0 47,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สายใหญ่ช่วง กม.37+000  

ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 3 ต าบลสามกระทาย อ าเภอกยุบุรี จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ระยะทาง 5.080 กม. รายการ 0 45,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สายใหญ่ช่วง กม.50+000  

ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 4 ต าบลหาดขาม อ าเภอกยุบุรี จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ระยะทาง 4.380 กม. รายการ 0 22,400,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สายใหญ่ช่วง กม.54+000  

ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 4 ต าบลกยุบุรี อ าเภอกยุบุรี จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ระยะทาง 5.700 กม. รายการ 0 29,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สายใหญ่ช่วง กม.60+000  

ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 4 อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ระยะทาง รายการ 0 28,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนทางล าเลยีงคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา ช่วง

 กม.4+000  ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 1 ต าบลหนองตาแตม้  อ าเภอ

ปราณบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ระยะทาง 5.500 กม. รายการ 0 14,850,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนทางล าเลยีงคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา ช่วง

 กม.0+300 ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ปราณบุรี ต าบลหนองตาแตม้  อ าเภอปราณบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ รายการ 0 7,020,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนทางล าเลยีงคลองส่งน า้สายซอย  58 ซา้ย 

ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 4 ต าบลบ่อนอก อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ระยะทาง 5.057 กม. รายการ 0 26,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนทางล าเลยีงคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา ช่วง

 กม.9+500 ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ปราณบุรี ต าบล หนองตาแตม้  อ าเภอ ปราณบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ รายการ 0 2,160,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนลูกรงัภายในหวังาน  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาปราณบุรี  ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 1  ต าบล หนองตาแตม้  

อ าเภอ ปราณบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ระยะทาง 2.200 กม. รายการ 0 2,640,000                    

รายการระดบัที1่: ซอมแซมถนนคนัคลองระบายน า้ D8 ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 3 ต าบลดอนยายหนู อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ รายการ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองระบายน า้ D7 ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 3 ต าบลกยุเหนือ อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ รายการ 0 12,600,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สาย 60 ซา้ย ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 4 ต าบลบ่อนอก อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ ระยะทาง 1.800 กม. รายการ 0 2,160,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สาย 61 ซา้ย ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 4 ต าบลบ่อนอก อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ ระยะทาง 2.580 กม. รายการ 0 3,096,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สาย 62 ซา้ย ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 4 ต าบลบ่อนอก อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ ระยะทาง 4.480 กม. รายการ 0 8,064,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สาย 66 ซา้ย ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 4 ต าบลบ่อนอก อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ ระยะทาง 2.280 กม. รายการ 0 2,736,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 815,257,600              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 173,284,000              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 173,284,000              

งบลงทนุ 173,284,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 173,284,000                 

ค่าส ารวจออกแบบ 11,222,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษา ส ารวจ ออกแบบ งานชลประทาน ส านกังาน

ชลประทานที่ 14 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 0 11,182,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษาการเตรียมความพรอ้มรบัสถานการณ์ฉุกเฉิน รายการ 0 40,000                        
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รายการระดบัที2่: วเิคราะหค์วามปลอดภยัเขือ่นของเขือ่นหว้ยมงคล 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 0 40,000                        

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 162,061,300                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบท่อส่งน า้สายปราณบุร-ี หวัหนิ กม.0+000 -

 3+900 ต าบลหนองตาแตม้ อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 0 53,253,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอ่างเกบ็น า้เขาคนัหอก (สนบัสนุนเปิดด่านสงิขร) 

ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 0 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้คลองช่องลม อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลเขาลา้น อ าเภอทบัสะแก จงัหวดั รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอ่างเกบ็น า้บา้นไทรงาม ต าบลหนองพลบั อ าเภอ

หวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 0 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 1 33,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 47,375,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สายใหญ่ ฝ่ายส่งน า้

และบ ารุงรกัษาที่ 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปราณบุรี ต าบลหนอง

ตาแตม้ อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ ฝ่ายส่งน า้ ฯ ที่ 2  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปราณบุรี ต าบลหนองตาแตม้ อ าเภอปราณ

บุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 1 2,785,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 3  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปราณบุรี ต าบลหาดขาม อ าเภอกยุบุรี รายการ 1 4,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สายใหญ่ ฝ่ายส่งน า้

และบ ารุงรกัษาที่ 4  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปราณบุรี จงัหวดั รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคูระบายน า้คอนกรีตภายในหวังาน  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาปราณบุรี ต าบลหนองตาแตม้ อ าเภอปราณบุรี รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายซอย ฝ่ายส่งน า้ ฯ ที่ 2  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายซอย ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 3  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปราณบุรี ต าบลหาดขาม อ าเภอกยุบุรี รายการ 1 4,550,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สายซอยจ านวน 8 

สาย ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 4  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปราณ

บุรี ต าบลบ่อนอก อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเสริมคลองส่งน า้สาย 12ซา้ย-1ขวา เป็นช่วงๆ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปราณบุรี ต าบลหนองตาแตม้ อ าเภอปราณ

บุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 46ซา้ย ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่

 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปราณบุรี ต าบลหาดขาม อ าเภอกยุบุรี 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาภายในวงัไกลกงัวลหวัหนิ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดั รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้คลองบงึ  โครงการ

ชลประทานประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 1 2,660,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หนองเหยีง1  โครงการ

ชลประทานประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลหนิเหลก็ไฟ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้คลองจะกระ  โครงการ

ชลประทานประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 1 2,860,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยไทรงาม  โครงการ

ชลประทานประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหนิ จงัหวดั รายการ 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้ยางชมุ  โครงการ

ชลประทานประจวบคีรีขนัธ ์ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้ถ  า้ไก่หลน่  โครงการชลประทาน

ประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 1 4,860,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบไฟฟ้าส่องสวา่งสนัท านบอ่างเกบ็น า้

คลองบงึ  โครงการชลประทานประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้นาวลัเปรียง  โครงการชลประทาน

ประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลไร่ใหม่ อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้อ่างเกบ็น า้

คลองบงึ  โครงการชลประทานประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหน่วยส ารวจอทุกวทิยาชลประทาน หน่วย

ส ารวจอทุกวทิยาเคลือ่นที่รถยนต ์.ศูนยอ์ทุกวทิยาชลประทานภาค

ตะวนัตก ต าบลบ่อนอก อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั รายการ 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองส่งน า้สาย

ใหญ่ ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปราณ

บุรี ต าบลสามกระทาย อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา รายการ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา อ่างเกบ็น า้หว้ยไทรงาม  

โครงการชลประทานประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหนิ รายการ 1 1,900,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 479,473,600              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที2่: อาคารบงัคบัน า้บา้นสวนสนพรอ้มอาคารประกอบ 

ต าบลหนองแก อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 0 30,000,000                   

ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่น า้ในพื้นทีร่บัน า้ 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิแม่น า้ปราณบุรี (บริเวณค่ายธนะรชัต)์ พรอ้ม

อาคารประกอบ ระยะที่ 2 ต าบลเขานอ้ย อ าเภอปราณบุรี จงัหวดั รายการ 0 30,000,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 419,473,600              

งบลงทนุ 419,473,600              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 419,473,600                 

ค่าที่ดนิ 84,309,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 0 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่ารงัวดัและออกหนงัสอืส าคญัที่หลวง ส านกังาน

ชลประทานที่ 14 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 0 4,309,600                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 288,000,000                 

รายการระดบัที1่: ท านบดนิหวังานและอาคารประกอบ  ความจ ุ13.29 ลา้น 

ลบ.ม. โครงการอ่างเกบ็น า้บา้นไทรทองพรอ้มระบบส่งน า้ จงัหวดั รายการ 0 70,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการอ่างเกบ็น า้หว้ย

มงคล  อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลทบัใต ้อ าเภอหวัหนิ จงัหวดั รายการ 0 148,000,000                 

รายการระดบัที1่: ท านบดนิหวังานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเกบ็น า้

บา้นป่าละอู อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลหว้ยสตัวใ์หญ่ อ าเภอหวัหนิ 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 0 70,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 164,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ โครงการอ่างเกบ็น า้หว้ยมงคล  

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 0 82,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ โครงการอ่างเกบ็น า้บา้นป่าละอู 

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 0 82,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 47,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการอ่างเกบ็น า้บา้นป่าละ

อู อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการอ่างเกบ็น า้บา้นไทร

ทองพรอ้มระบบส่งน า้ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 0 17,000,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 162,500,000              

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 162,500,000              

งบลงทนุ 162,500,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 162,500,000                 

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพฒันาอปุกรณ์และระบบตรวจวดัพฤติกรรม

เขือ่นพรอ้มส่วนประกอบอืน่ เขือ่นไทรงาม (ระยะที2่) ต าบลหนองพลบั 

อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 0 8,500,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 154,000,000                 

รายการระดบัที1่: อาคารป้องกนัการเซาะตลิง่แม่น า้ปราณบุรี (บริเวณท่าเสด็จ

 ค่ายธนะรตัน)์ ต าบลเขานอ้ย อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 0 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารบงัคบัน า้หว้ยเข ้ต าบลพงศป์ระศาสน ์อ าเภอบาง

สะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 0 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารบงัคบัน า้บา้นดอนยายหนู พรอ้มส่วนประกอบอืน่ 

ต าบลดอนยายหนู อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพการระบายน า้เพือ่บรรเทาอทุกภยับริเวณ

พื้นที่อ  าเภอบางสะพาน ระยะที่ 3 ต าบลพงศป์ระศาสน ์อ าเภอบางสะพาน 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 0 100,000,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 235,490,000              

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 235,490,000              

พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการน า้ภาคกลาง 235,490,000              

งบลงทนุ 235,490,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 235,490,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 235,490,000                 

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้ปลายคลองบางสะพาน{{LF}}ขนาด 10.00 

x 6.00 ม. จ านวน 6 ช่อง{{LF}}โครงการบรรเทาอทุกภยัอ าเภอบางสะพาน

{{LF}}อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 0 100,000,000                 

รายการระดบัที1่: ระบบระบายน า้คลองส่งน า้สายซอย 44 ซา้ย ต าบลสาม

กระทาย อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 0 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบระบายน า้คลองระบายน า้ D8  ต าบลดอนยายหนู 

อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 0 20,000,000                   
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รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัการกดัเซาะตลิง่ฝายหนองกระโดนพรอ้มขดุ

ลอก ต าบลธงชยั อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 0 41,600,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัการกดัเซาะตลิง่ฝายน า้ลน้คลองกรูดพรอ้ม

ขดุลอก ต าบลธงชยั อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 0 38,890,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 14,214,800                

การจดัการน า้ชลประทาน 14,214,800                

การจดัการงานชลประทาน 14,214,800                

งบลงทนุ 14,214,800                

ครุภณัฑ์ 500,000                      

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 500,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่เครื่องจกัรเครื่องมอืดา้นบ ารุงรกัษา ส านกังาน

ชลประทานที่ 14 ต าบลวงักพ์ง อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์4 คนั รายการ 0 500,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,714,800                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 1,967,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 1,967,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาปราณบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 0 1,169,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการชลประทาน

ประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลบ่อนอก อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั รายการ 0 798,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 11,747,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 10,198,000                   

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน.โครงการ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาปราณบุรี ต าบลหนองตาแตม้ อ าเภอปราณบุรี จงัหวดั รายการ 0 1,825,800                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาปราณบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 0 984,700                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาปราณบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 0 1,792,500                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานโครงการ โครงการชลประทาน

ประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลบ่อนอก อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั รายการ 0 2,451,200                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย โครงการชลประทาน

ประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลบ่อนอก อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 0 691,800                      

รายการระดบัที2่: บริหารจดัการน า้ .ส านกังานชลประทานที่ 14 ต าบล

วงักพ์ง อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปราณ

บุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 0 1,099,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน โครงการ

ชลประทานประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลบ่อนอก อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 0 353,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 1,549,800                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองระบายน า้ ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 

2 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปราณบุรี ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามรอ้ย

ยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 0 382,300                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองระบายน า้ ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 

3 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปราณบุรี ต าบลดอนยายหนู อ าเภอกยุบุรี

 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 0 383,500                      
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รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืบริเวณอ่างเกบ็น า้ต่างๆ โครงการ

ชลประทานประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลบ่อนอก อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 0 784,000                      

กรมประมง 814,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 814,000                   

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 814,000                   

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืง คนั 1 814,000                      

กรมปศุสตัว ์ 3,141,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 140,000                   

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 140,000                   

การพฒันาการผลติปศุสตัว ์ 140,000                   

งบอดุหนุน 140,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเกษตรกรจดัท าระบบ Biogas ในฟารม์โค 

กระบอื จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ฟารม์ 2 140,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,001,000                 

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 3,001,000                 

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 2,162,000                 

งบลงทนุ 2,162,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,162,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,162,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารส านกังานปศุสตัวอ์  าเภอ ต าบลทบัใต ้

อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หลงั 1 2,162,000                    

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นการปศุสตัว ์ 823,000                   

งบลงทนุ 823,000                   

ครุภณัฑ์ 823,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 823,000                      

รายการระดบัที1่: ใบมดีดนัหนา้ดนิ ต าบลกยุบุรี อ าเภอกยุบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัระดบัหนา้ดนิ ขนาด 2.4 เมตร ต าบลกยุบุรี 

อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 328,000                      

รายการระดบัที1่: จอบหมนุแนวตัง้ ขนาด 2.4 เมตร ต าบลกยุบุรี อ าเภอกยุ

บุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 420,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 33,456,400                
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แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 400,000                   

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 400,000                   

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 400,000                   

งบลงทนุ 400,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 400,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไร่ 80 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 13,469,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 13,469,000                

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 11,759,000                

งบลงทนุ 11,759,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,759,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 11,759,000                   

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ กลา้ 1500000 2,475,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ กลา้ 1000000 1,020,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ ไร่ 4200 2,090,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก ศูนยป์ฏบิตัิการโครงการจดัการ

พฒันาที่ดนิหนองพลบั-กลดัหลวง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์(หน่วยงาน

เบกิจ่ายส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 10 จงัหวดัราชบุร)ี กลา้ 1000000 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย ศูนยป์ฏบิตัิการโครงการ

จดัการพฒันาที่ดนิหนองพลบั-กลดัหลวง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์(หน่วยงาน

เบกิจ่ายส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 10 จงัหวดัราชบุร)ี กลา้ 500000 510,000                      

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก โครงการปลูกป่าชยัพฒันา-แม่ฟ้า

หลวง อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์(หน่วยงาน

เบกิจ่ายส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 10 จงัหวดัราชบุร)ี กลา้ 2000000 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย โครงการปลูกป่าชยัพฒันา-

แม่ฟ้าหลวง อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์(หน่วยงาน

เบกิจ่ายส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 10 จงัหวดัราชบุร)ี กลา้ 700000 714,000                      

การพฒันาทีด่นิในพื้นทีเ่ฉพาะ 1,540,000                 

งบลงทนุ 1,540,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,540,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,540,000                    

รายการระดบัที1่: ฟ้ืนฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุง้กลุาด า จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไร่ 70 1,540,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 170,000                   

งบลงทนุ 170,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 170,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 170,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไร่ 100 170,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 19,587,400                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 587,400                   

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 587,400                   

งบลงทนุ 587,400                   
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 587,400                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 587,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไร่ใหม่ อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนิเหลก็ไฟ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหาดขาม อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสามกระทาย อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบ่อนอก อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเกาะหลกั อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลธงชยั อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกยุบุรี อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงักพ์ง อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยสตัวใ์หญ่ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ บ่อ 1 17,800                        

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 19,000,000                

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 19,000,000                

งบลงทนุ 19,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 19,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลอง บา้นหว้ยทราย หมู่ 9 ต าบลหว้ยทราย 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ฝายน า้ลน้ บา้นหว้ยน า้พ ุหมู่ 2 ต าบลหว้ยทราย อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระพรอ้มท่อส่งน า้ บา้นโป่งเกตุ หมู่ 7 ต าบลหว้ย

ทราย อ าเภอเมอืง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 8,000,000                    

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3,349,400                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 312,400                   

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 312,400                   

พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 312,400                   

งบอดุหนุน 312,400                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนปรบัปรุงอาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียนใน

โครงการในพื้นที่ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั แห่ง 1 14,000                        
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 298,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนก่อสรา้งอาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียนใน

โครงการในพื้นที่ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั แห่ง 1 298,400                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 3,037,000                 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 3,037,000                 

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2,984,000                 

งบลงทนุ 2,984,000                 

ครุภณัฑ์ 2,984,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,984,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ คนั 2 1,696,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ คนั 1 1,288,000                    

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 53,000                     

งบลงทนุ 53,000                     

ครุภณัฑ์ 53,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 53,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบล

ประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์

อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 9,000                         

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 409,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 36,800                     

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 36,800                     

จดัทีด่นิ 36,800                     

งบลงทนุ 36,800                     

ครุภณัฑ์ 36,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 36,800                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์ ชดุ 1 3,800                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบล

ประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 11,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ 

ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 22,000                        

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 372,300                   

โครงการการเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 372,300                   

จดัการแหลง่น า้ในเขตปฏรูิปทีด่นิ 372,300                   

งบลงทนุ 372,300                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 372,300                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 372,300                      

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ บา้นกโิลเมตรที่ 12 หมู่ 9 ต าบลอ่าวนอ้ย 

อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 107,100                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระเกบ็น า้ บา้นยา่นซือ่ หมู่ 12 ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอ

เมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 265,200                      

กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 1,914,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,914,000                 

การสนบัสนุนการปฏบิตักิารฝนหลวงและบริการดา้นการบนิ 1,914,000                 

สนบัสนุนการปฏบิตักิารฝนหลวง 1,914,000                 

งบลงทนุ 1,914,000                 

ครุภณัฑ์ 1,914,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,914,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดั คนั 2 1,914,000                    

กระทรวงคมนำคม 1,621,893,400            

กรมเจา้ทา่ 800,000                   

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 700,000                   

การก ากบัดูแลขนส่งทางน า้และพาณิชยนาวี 700,000                   

การตรวจตราและควบคุมการเดนิเรือ 700,000                   

งบลงทนุ 700,000                   

ครุภณัฑ์ 700,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 700,000                      

รายการระดบัที1่: ยานพาหนะเคลือ่นที่บนผวิน า้ (JETSKI) ส านกังานเจา้ท่า

ภูมภิาคที่ 3 สาขาประจวบคีรีขนัธ ์จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ล  า 1 700,000                      

กรมการขนส่งทางบก 6,832,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 5,462,000                 

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 5,462,000                 

การด าเนินการดา้นทะเบยีนและภาษรีถ 260,000                   
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งบลงทนุ 260,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 260,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 260,000                      

รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่ง สาขา

อ าเภอบางสะพาน ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 260,000                      

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 5,202,000                 

งบลงทนุ 5,202,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,202,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,210,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัขา้ราชการ ส านกังานขนส่ง 

สาขาอ าเภอปราณบุรี ต าบลเขานอ้ย อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 2,210,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,992,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์สาขา

อ าเภอบางสะพาน ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 896,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์สาขา

อ าเภอปราณบุรี ต าบลเขานอ้ย อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 2,096,000                    

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 านกังานขนส่งจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 757,854,900              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 470,721,000              

โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 19,859,000                

ยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 19,859,000                

งบลงทนุ 19,859,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,859,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 19,859,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หว้ยทรายใต ้- วงัยาว 

และสายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน วงัยาว - หนองหมู จ. ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 19,859,000                   

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 307,556,000              

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 307,556,000              

งบลงทนุ 307,556,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 307,556,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 282,556,000                 

รายการระดบัที1่: สาย อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขนัธ ์ตอน 3 (LT, RT เป็น

ตอนๆ) จ.ประจวบคีรีขนัธ์ กม. 32.979 227,010,000                 

รายการระดบัที1่: สายประจวบคีรีขนัธ ์- แยกปฐมพร ตอน 3 (บางสะพาน -

 แยกปฐมพร) (LT , RT เป็นตอนๆ) จ.ประจวบคีรีขนัธ์ กม. 25.569 55,546,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 25,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 37 ตอน วงัโบสถ ์- ปราณบุรี จ.

ประจวบคีรีขนัธ์ กม. 3.18 25,000,000                   

โครงการก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ 65,470,000                

ก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ 65,470,000                

งบลงทนุ 65,470,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 65,470,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 65,470,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางเลีย่งเมอืงปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 65,470,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 27,836,000                

จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่การก่อสรา้งทางหลวง 27,836,000                

งบลงทนุ 27,836,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,836,000                   

ค่าที่ดนิ 27,836,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืน

ที่ดนิในเขตการก่อสรา้งทางหลวง ส านกังานทางหลวงที่ 15 จ.ประจวบคีรีขนัธ์ สายทาง 7 27,836,000                   

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 50,000,000                

ปรบัปรุงทางหลวงผา่นยา่นชมุชน 50,000,000                

งบลงทนุ 50,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3218 ตอน หวัหนิ - โป่งแย ้จ.

ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3219 ตอน หนองตะเภา - หว้ย

มงคล จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 20,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 75,000,000                

โครงการพฒันาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาต ิและนิเวศน์ 75,000,000                

พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนการทอ่งเทีย่ว 75,000,000                

งบลงทนุ 75,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 75,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 75,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หนองหมู - หว้ยยาง 

ตอน 1 จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หนองหมู - หว้ยยาง 

ตอน 2 จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หว้ยทรายใต ้- วงัยาว 

จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 25,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 200,443,900              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 2,600,000                 

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 2,600,000                 

งบลงทนุ 2,600,000                 

ครุภณัฑ์ 2,600,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัความเรียบของผวิทางชนิดรถเขน็ (Walking 

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

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 154,030,000              
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บ ารุงรกัษาทางหลวง 152,130,000              

งบลงทนุ 152,130,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 152,130,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 152,130,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงประจวบคีรีขนัธ์ กม. 666 40,466,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 37 ตอน วงัโบสถ ์- ปราณบุรี จ.

ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หว้ยทรายใต ้- วงัยาว - 

หนองหมู - หว้ยยาง - บางสะพาน - น า้รอด จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หว้ยทรายใต ้- วงัยาว ตอน 2

 จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 840,000                      

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หว้ยยาง - บางสะพาน - น า้

รอด จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 2,024,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3217 ตอน กยุบุรี - ยางชมุ จ. แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3219 ตอน หนองตะเภา - หว้ยมงคล

 จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3169 ตอน สามแยกบางสะพาน - 

ชายทะเล ตอน 1 จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3374 ตอน บางสะพาน - หนองหดัไท

 จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3169 ตอน สามแยกบางสะพาน - 

ชายทะเล ตอน 2 จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 23,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หนองหมู - หว้ยยาง จ. แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หว้ยทรายใต ้- วงัยาว ตอน 3

 จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 19,000,000                   

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 1,900,000                 

งบลงทนุ 1,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,900,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัประจวบคีรีขนัธ ์(ขา

เขา้) จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

ประจวบคีรีขนัธ ์(ขาเขา้) จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 300,000                      

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 43,813,900                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 30,113,000                

งบลงทนุ 30,113,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,113,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 30,113,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3217 ตอน กยุบุรี - ยางชมุ ตอน

 1 จ. ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3218 ตอน หวัหนิ - โป่งแย ้ตอน

 2 จ. ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3218 ตอน หวัหนิ - โป่งแย ้ตอน

 5 จ. ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3218 ตอน หวัหนิ - โป่งแย ้และ

สายทางหลวงหมายเลข 3219 ตอน หนองตะเภา - หว้ยมงคล จ. แห่ง 2 2,200,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 37 ตอน วงัโบสถ ์- ปราณบุรี 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน วงัยาว - หนองหมู ตอน 2

 จ. ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หว้ยทรายใต ้- วงัยาว 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หว้ยทรายใต ้- วงัยาว 

ตอน 3 จ. ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,523,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หว้ยยาง - บางสะพาน 

ตอน 2 จ. ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 2,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 37 ตอน ชะอ า - วงัโบสถ ์ตอน 1

 จ. ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 37 ตอน ชะอ า - วงัโบสถ ์ตอน 4

 จ. ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 37 ตอน ชะอ า - วงัโบสถ ์ตอน 8

 จ. ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 2,000,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 10,946,900                

งบลงทนุ 10,946,900                

ครุภณัฑ์ 2,346,900                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,184,900                    

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี ีพรอ้ม

อปุกรณ์อ านวยความสะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล. จ. คนั 1 2,184,900                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 65,000                        

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

 ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล. จ.ประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 65,000                        

ครุภณัฑส์นาม 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัแอลกอฮอล ์ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล. จ.

ประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 97,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,600,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,600,000                    

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน 10 คูหา พรอ้มที่จอดรถและลานซกั

ลา้ง ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล. จ.ประจวบคีรีขนัธ์ หลงั 2 8,600,000                    

เพิม่ประสทิธภิาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรบัทางหลวงอาเซยีน 2,754,000                 

งบลงทนุ 2,754,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,754,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 2,754,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หว้ยทรายใต ้- วงัยาว จ. 

ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 454,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 37 ตอน วงัโบสถ ์- ปราณบุรี จ. 

ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 2,300,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 11,690,000                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 7,340,000                 

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 7,340,000                 

งบลงทนุ 7,340,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,340,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 7,340,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3218 ตอน โป่งแย ้- อ่างเกบ็น า้

หว้ยผาก ตอน 4 จ. ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3169 ตอน สามแยกบางสะพาน -

 ชายทะเล จ. ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3218 ตอน หวัหนิ - โป่งแย ้ตอน

 1 จ. ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 3 1,360,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3218 ตอน หวัหนิ - โป่งแย ้ตอน

 2 จ. ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3374 ตอน บางสะพาน - หนอง

หดัไท จ. ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หว้ยทรายใต ้- วงัยาว จ. 

ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 5 2,200,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง

ประจวบคีรีขนัธ์ 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 733,005,800              

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 35,225,000                

โครงการทางหลวงชนบทเพือ่การทอ่งเทีย่ว 35,225,000                

ก่อสรา้งทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุนยทุธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่ว 35,225,000                

งบลงทนุ 35,225,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,225,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 35,225,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บ.สระนอ้ย - บ.ปากน า้ปราณ อ.ปราณบุรี จ.

ประจวบคีรีขนัธ์ กม. 10.011 21,225,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3168 - บ.บ่อนอก อ.สามรอ้ยยอด จ.

ประจวบคีรีขนัธ์ กม. 7.434 14,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 365,691,000              

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 7,600,000                 

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 7,600,000                 

งบลงทนุ 7,600,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,600,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 7,600,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มหว้ยตะลยุ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ม. 120 7,600,000                    

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 24,290,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 24,290,000                

งบลงทนุ 24,290,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,290,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 24,290,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.4 - บ.หนิเทนิ อ.เมอืง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ กม. 2.2 14,390,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3169 - บ.หนองระแวง อ.บางสะพาน 

จ.ประจวบคีรีขนัธ์ กม. 1.4 9,900,000                    

โครงการแกไ้ขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภูมภิาค 308,801,000              
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ก่อสรา้งเพือ่การแกไ้ขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภูมภิาค 293,801,000              

งบลงทนุ 293,801,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 293,801,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 284,328,000                 

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย ปข.

1019 แยก ทล.4 - บ.ปากน า้ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 55,853,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย ปข.

1014 แยก ทล.4 - บ.เขาแดง อ.กยุบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 54,042,000                   

รายการระดบัที1่: ทางต่างระดบัขา้ม ทล.37 เชือ่มระหวา่ง ทช.ปข.2052 กบั 

ทช.ปข.2057 อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 106,433,000                 

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย ปข.

1003 แยก ทล.4 - บ.โพธิ์เรียง อ.กยุบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 68,000,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 9,473,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งสะพานขา้มทางรถไฟ 

จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย ปข.1019 แยก ทล.4 - บ.ปากน า้ปราณบุรี อ.

ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 0 1,910,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งสะพานขา้มทางรถไฟ 

จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย ปข.1014 แยก ทล.4 - บ.เขาแดง อ.กยุบุรี จ. 0 2,556,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งทางต่างระดบัขา้ม ทล.

37 เชือ่มระหวา่ง ทช.ปข.2052 กบั ทช.ปข.2057 อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 0 3,137,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งสะพานขา้มทางรถไฟ 

จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย ปข.1003 แยก ทล.4 - บ.โพธิ์เรียง อ.กยุบุรี จ. 0 1,870,000                    

จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่การแกไ้ขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภูมภิาค 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าที่ดนิ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืน

ที่ดนิสะพานขา้มทางรถไฟจดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย ปข.1003 แยก ทล.4

 - บ.โพธิ์เรียง อ.กยุบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ไร่ 7 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืน

ที่ดนิทางต่างระดบัขา้ม ทล.37 เชือ่มระหวา่ง ทช.ปข.2052 กบั ทช.ปข.2057

 อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ไร่ 19 5,000,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 25,000,000                

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ปข.1032 แยก

ทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นคลองลอย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 25,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 22,200,000                

โครงการพฒันาและส่งเสริมการเกษตร 22,200,000                

พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางในการเขา้ถงึแหลง่ผลติเพือ่ส่งเสริมและพฒันาดา้น

อตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ 22,200,000                

งบลงทนุ 22,200,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,200,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 15,000,000                   
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปข.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นทองอนิทร ์อ.บางสะพานนอ้ย จ.ประจวบคีรีขนัธ์ กม. 3.2 15,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปข.1029 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4 - วดัทางสาย อ.ทบัสะแก, บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 7,200,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 237,789,800              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 8,530,800                 

พฒันาสะพานขนาดกลาง 7,560,000                 

งบลงทนุ 7,560,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,560,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 7,560,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มหว้ยนายบรรจบ อ.บางสะพานนอ้ย จ. ม. 15 3,520,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองตาคอน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ม. 30 4,040,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 970,800                   

งบลงทนุ 970,800                   

ครุภณัฑ์ 970,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง

ชนบทประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 900,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัคุณภาพการสะทอ้นแสงของเสน้จราจร 

(Retroreflectometer for Traffic Marking : Qd & RL) แขวงทางหลวง

ชนบทประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 900,000                      

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 215,638,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 215,638,000              

งบลงทนุ 215,638,000              

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) แขวงทางหลวงชนบท

ประจวบคีรีขนัธ์ คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 214,350,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 214,350,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปข.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นตน้ทองหลาง อ.บางสะพานนอ้ย จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 9,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปข.1014 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นเขาแดง อ.เมอืง, กยุบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปข.1017 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นหนองหญา้ปลอ้ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 4,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปข.1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นบ่อไพ อ.บางสะพานนอ้ย จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 9,400,000                    
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปข.5061 แยกทางหลวงชนบท ปข.

1042 - บา้นน า้โจน อ.เมอืง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 8,720,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปข.1029 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

วดัทางสาย อ.ทบัสะแก, บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 7,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปข.1041 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นดอนทราย อ.เมอืง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปข.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นทองอนิทร ์อ.บางสะพานนอ้ย จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปข.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 

3168 - บา้นหนองแขมใหญ่ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 9,650,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปข.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 

3217 - บา้นรวมไทย อ.กยุบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปข.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นยางชมุ อ.กยุบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปข.1059 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นเนินกรวด อ.บางสะพานนอ้ย, บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 8,650,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปข.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 

3218 - บา้นดอนมะกอก อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปข.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 

3169 - บา้นหนองระแวง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปข.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 

3168 - บา้นหนองแขมใหญ่ อ.สามรอ้ยยอด จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปข.1015 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นน า้โจน อ.บางสะพานนอ้ย จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 4,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปข.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 

3217 - บา้นรวมไทย อ.กยุบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 5,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปข.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 

3169 - บา้นยายพลอย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปข.5060 แยกทางหลวงชนบท ปข.

1029 - บา้นทบัสะแก อ.ทบัสะแก จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 7,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปข.1037 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นวงักะทะ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 8,720,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ปข.1014 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นเขา

แดง อ.เมอืง, กยุบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ กม. 2.2 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ปข.1032 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้น

คลองลอย จ.ประจวบคีรีขนัธ์ กม. 2.2 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ปข.1037 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นวงั

กะทะ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ กม. 2.3 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขนัธ์ กม. 604 28,810,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 13,621,000                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 12,574,100                

งบลงทนุ 12,574,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,574,100                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 12,574,100                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท

ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 3,114,100                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปข.1044 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4 - บา้นหนองขนาน อ.ทบัสะแก, เมอืง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,200,000                    
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รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปข.2043 แยกทาง

หลวงหมายเลข 37 - บา้นหวัหนิ อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,375,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปข.2004 แยกทาง

หลวงหมายเลข 37 - บา้นหนองขอน อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,375,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปข.2004 แยกทาง

หลวงหมายเลข 37 - บา้นหนองขอน อ.ปราณบุร,ี หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปข.2043 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4 - บา้นหวัหนิ อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั สะพานธรรมรตัน ์- ขา้มแม่น า้

ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,910,000                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 72,100,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 18,500,000                

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 18,500,000                

งบลงทนุ 18,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,500,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 18,500,000                   

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ปข.

1014 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นเขาแดง อ.เมอืง, กยุบุรี จ. แห่ง 2 5,600,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ปข.

1034 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นม่องลา่ย อ.เมอืง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ปข.

2004 แยกทางหลวงหมายเลข 37 - บา้นหนองขอน อ.หวัหนิ จ. แห่ง 2 5,600,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ปข.

4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3168 - บา้นหนองแขมใหญ่ อ.ปราณบุร,ี สาม

รอ้ยยอด จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 2 5,600,000                    

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 39,900,000                

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 39,900,000                

งบลงทนุ 39,900,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 39,900,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 39,900,000                   

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปข.

1006 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นทองอนิทร ์อ.บางสะพานนอ้ย จ. แห่ง 2 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปข.

1012 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นวงัมะเดื่อ อ.เมอืง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 2 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปข.

1015 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นน า้โจน อ.บางสะพานนอ้ย จ. แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปข.

1017 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นหนองหญา้ปลอ้ง อ.บางสะพาน จ. แห่ง 2 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปข.

1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นบ่อไพ อ.บางสะพานนอ้ย จ. แห่ง 2 3,800,000                    
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รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปข.

1023 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นเขานอ้ย อ.บางสะพาน จ. แห่ง 2 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปข.

1025 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นหนิกอง อ.เมอืง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปข.

1032 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นคลองลอย อ.บางสะพาน จ. แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปข.

1034 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นม่องลา่ย อ.เมอืง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 2 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปข.

1037 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นวงักะทะ อ.ปราณบุรี จ. แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปข.

1059 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นเนินกรวด อ.บางสะพาน, บางสะพาน

นอ้ย จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 2 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปข.

2004 แยกทางหลวงหมายเลข 37 - บา้นหนองขอน อ.ปราณบุร,ี หวัหนิ จ. แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปข.

4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3168 - บา้นหนองแขมใหญ่ อ.ปราณบุร,ี สาม

รอ้ยยอด จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปข.

4010 แยกทางหลวงหมายเลข 3218 - บา้นดอนมะกอก อ.หวัหนิ จ. แห่ง 1 1,900,000                    

โครงการปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 13,700,000                

ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 13,700,000                

งบลงทนุ 13,700,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,700,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 13,700,000                   

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย ปข.1042 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4 - บา้นหนิเทนิ อ.เมอืง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 2 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย ปข.4020 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3168 - บา้นบ่อนอก อ.ปราณบุร,ี สามรอ้ยยอด, กยุบุร,ี 

เมอืง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 3,800,000                    

กรมทา่อากาศยาน 123,400,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 123,400,000              

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพและมาตรฐานทา่อากาศยาน 123,400,000              

ปรบัปรุงมาตรฐานทา่อากาศยาน 123,400,000              

งบลงทนุ 123,400,000              

ครุภณัฑ์ 123,400,000                 

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 123,400,000                 

รายการระดบัที1่: จดัหาพรอ้มติดต ัง้ระบบจดัการรกัษาความปลอดภยัพื้นที่

การบนิ และเครือขา่ยดาวเทยีม ท่าอากาศยานหวัหนิ ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวั

หนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 44,000,000                   

รายการระดบัที1่: จดัหาพรอ้มติดต ัง้เครื่องตรวจอาวุธและวตัถรุะเบดิแบบ 

EDS พรอ้มสายพานล าเลยีงสมัภาระ หอ้งควบคุมและอปุกรณ์ ท่าอากาศ

ยานหวัหนิ ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 79,400,000                   

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 237,936,200               

ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 40,200                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 40,200                     
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ระบบอ านวยการและการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 40,200                     

สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 40,200                     

งบลงทนุ 40,200                     

ครุภณัฑ์ 40,200                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ส านกังาน

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบล

ประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 40,200                        

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 16,104,300                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 3,798,200                 

โครงการฟ้ืนฟูทรพัยากรปะการงัและหญา้ทะเลแบบบูรณาการทกุภาคส่วน 2,494,000                 

ฟ้ืนฟูทรพัยากรปะการงัและหญา้ทะเลแบบบูรณาการทกุภาคส่วน 2,494,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,494,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกเสริมปะการงั จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไร่ 10 2,494,000                    

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                        

โครงการบริหารจดัการและซอ่มแซมทุ่นเพือ่การอนุรกัษท์รพัยากรทางทะเล 515,000                   

บริหารจดัการเเละซอ่มเเซมทุ่นเพือ่การอนุรกัษท์รพัยากรทางทะเล 515,000                   

งบรายจ่ายอื่น 515,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการซอ่มเเซมทุ่นผูกจอดเรือ จงัหวดั จดุ 15 225,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดต ัง้ทุ่นเเสดงเเนวเขต จงัหวดั เมตร 500 290,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 151,100                   

โครงการพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละแกไ้ขปญัหาสิ่งแวดลอ้ม 151,100                   

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละสาธติการเพาะช ากลา้ไมป่้าชายเลน (ภาคกลาง) 151,100                   

งบด าเนินงาน 151,100                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 151,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 55,800                        
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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 12,155,000                

พื้นทีท่รพัยากรทางทะเล ชายฝัง่ทะเล และป่าชายเลน ไดร้บัการบริหารจดัการ 12,155,000                

บริหารจดัการทรพัยากรทางทะเล 11,952,000                

งบรายจ่ายอื่น 11,952,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าและวางปะการงัเทยีม จงัหวดั แท่ง 1600 11,952,000                   

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 203,000                   

งบลงทนุ 203,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 203,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 203,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมป่้าชายเลน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ กลา้ 30000 87,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าชายเลน อาย ุ2-6 ปี จงัหวดั ไร่ 100 116,000                      

กรมทรพัยากรน า้ 130,031,600              

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 130,031,600              

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 130,031,600              

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 130,031,600              

งบลงทนุ 130,031,600              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 130,031,600                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 16,352,500                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้หว้ยลกึ  บา้นหวัโก หมู่ที่ 10   ต าบล

หว้ยทราย  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 4,052,600                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้หว้ยตาเอม  บา้นหุบผึ้ง  หมู่ที่ 5  

ต าบลหว้ยทราย  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 4,282,100                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คลองหวา้โทน  หมู่ที่ 8  ต าบลหว้ย

ทราย  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 8,017,800                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 49,125,500                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้มรสวบ  ต าบลชยัเกษม

,ธงชยั  อ าเภอบางสะพาน  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 49,125,500                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 64,553,600                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหลง่น า้สระเกบ็น า้บา้นหนองขา้วเหนียว  

หมู่ที่ 2  ต าบลสามรอ้ยยอด  อ าเภอสามรอ้ยยอด  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 2,139,400                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูทางน า้คลองทบัสะแกหลงัวดันาลอ้ม  บา้นนา

ลอ้ม แห่ง 1 5,300,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูทางน า้ล  าหว้ยเขาแหลมใต ้ บา้นหนองหญา้

ปลอ้ง หมู่ที่ 4  ต าบลศิลาลอย  อ าเภอสามรอ้ยยอด  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหลง่น า้อ่างเกบ็น า้หนองป่าลาน  บา้นหนอง

หอย แห่ง 1 33,614,200                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูทางน า้ทุ่งอ่าวนอ้ย  หมู่ที่ 2  ต าบลอ่าวนอ้ย 

 อ าเภอเมอืง  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 20,000,000                   

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 23,363,200                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 23,363,200                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 7,194,000                 
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จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 4,245,000                 

งบลงทนุ 4,245,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,245,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 4,245,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนบา้นบางเจริญ  หมู่ที่ 3

 ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนบา้นหนองพรานพกุ  

หมู่ที่ 1  ต าบลทบัใต ้อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่   โรงเรียนหวัหนิวทิยาคม หมู่ที่

 -  ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 2,949,000                 

งบลงทนุ 2,949,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,949,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,949,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนบา้นเขาโป่ง  หมู่ที่ 6  

ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนบา้นหนองพลบั  หมู่ที่ 

2 ต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนบา้นหว้ยแกว้  หมู่ที่ 6 

ต าบลพงศป์ระศาสน ์อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 983,000                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 10,889,200                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 3,338,000                 

งบลงทนุ 3,338,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,338,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,338,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นวงัขอ่ย  หมู่ที่ 4 ต าบล

ทบัใต ้อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองหญา้ปลอ้ง  หมู่ที่ 

1 ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองครา้  หมู่ที่ 5 

ต าบลหนิเหลก็ไฟ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองซอ  หมู่ที่ 6 

ต าบลหนิเหลก็ไฟ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองเสอืด า กลุม่ 1 

หมู่ที่ 8 ต าบลหนิเหลก็ไฟ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 333,800                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองเสอืด า กลุม่ 2 

หมู่ที่ 8 ต าบลหนิเหลก็ไฟ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองขอนใต ้ หมู่ที่ 10

 ต าบลหนิเหลก็ไฟ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นตอเกตุ  หมู่ที่ 11 ต าบล

หนิเหลก็ไฟ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองตะเภา  หมู่ที่ 4 

ต าบลหนิเหลก็ไฟ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นวงัโบสถ ์ หมู่ที่ 2 ต าบล

หนิเหลก็ไฟ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 7,551,200                 

งบลงทนุ 7,551,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,551,200                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 7,551,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นขอนทอง หมู่ที9่ ต าบลหนิเหลก็ไฟ 

อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองซอ หมู่ที6่ ต าบลหนิเหลก็ไฟ 

อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองเสอืด า หมู่ที8่ ต าบลหนิเหลก็

ไฟ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นตอเกตุ หมู่ที1่1 ต าบลหนิเหลก็ไฟ 

อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 5,280,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 5,280,000                 

งบลงทนุ 5,280,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,280,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 5,280,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นประชาราษฎรบ์  ารุง หมู่ที่ 11 ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นคอกมา้ หมู่ที่ 8 ต าบลหว้ยยาง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นคลองหนิจวง หมู่ที่ 12 ต าบลหว้ยยาง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโคกตาหอม หมู่ที่ 9 ต าบลอ่างทอง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นระหาร หมู่ที่ 4 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นดอนทอง หมู่ที่ 6 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหว้ยเกรียบ หมู่ที่ 4 ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นราชมงคล หมู่ที่ 10 ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเขายาง หมู่ที่ 5 ต าบลชยัเกษม อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองไมแ้ก่น หมู่ที่ 7 ต าบลชยัเกษม อ าเภอบางสะพาน จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองมงคล หมู่ที่ 7 ต าบลธงชยั อ าเภอบางสะพาน จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นดอนสูง หมู่ที่ 11 ต าบลธงชยั อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นมา้รอ้ง หมู่ที่ 4 ต าบลพงศป์ระศาสน ์อ าเภอบางสะพาน จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นทุ่งนุ่น หมู่ที่ 10 ต าบลพงศป์ระศาสน ์อ าเภอบางสะพาน จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นคลองลอย หมู่ที่ 8 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นทุ่งไทร หมู่ที่ 7 ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นศรีนคร (รพ.สต.บา้นศรีนคร) หมู่ที่ 7 ต าบลชา้งแรก อ าเภอบางสะพาน

นอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นบ่อไพ (สถานีวฒันวจิยัทรายทอง) หมู่ที่ 6 ต าบลทรายทอง อ าเภอบาง

สะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเขานอ้ยฝัง่ตะวนัออก หมู่ที่ 2 ต าบลเขานอ้ย อ าเภอปราณบุรี จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเขานอ้ยฝัง่ตะวนัตก หมู่ที่ 4 ต าบลเขานอ้ย อ าเภอปราณบุรี จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นวงัวน (ส านกัสงฆเ์นินสวรรค)์ หมู่ที่ 8 ต าบลหนองตาแตม้ อ าเภอปราณ

บุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหว้ยยาง (สถานีต ารวจภูธร) หมู่ที่ 1 ต าบลหว้ยยาง อ าเภอทบัสะแก 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 64,074,900                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 22,060,000                

โครงการพฒันาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาต ิและนิเวศน์ 22,060,000                

ทอ่งเทีย่วตามแหลง่ธรรมชาต ิ(ภาคกลาง) 22,060,000                

งบลงทนุ 22,060,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,060,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,069,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว (ภาคกลาง) อทุยาน

แห่งชาติกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 8,069,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 13,991,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว (ภาคกลาง) อทุยาน

แห่งชาติหาดวนกร จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 13,991,000                   
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แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 35,247,700                

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 33,945,700                

การแกไ้ขปญัหาชา้งป่าและสตัวป่์าทีส่รา้งผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นทีอ่นุรกัษส์ตัวป่์า 1,593,800                 

งบลงทนุ 1,593,800                 

ครุภณัฑ์ 1,359,800                    

ครุภณัฑส์ ารวจ 274,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุวทิยตุิดตามตวัชา้งป่า จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 274,500                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,085,300                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑส์ าหรบัชดุเคลือ่นที่เร็วผลกัดนัชา้งป่า จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 1,085,300                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 234,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 234,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทุ่งหญา้ส าหรบัเป็นแหลง่อาหารสตัวป่์า จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ ไร่ 200 234,000                      

ป้องกนัรกัษาป่าแบบบูรณาการ 26,093,000                

งบลงทนุ 26,093,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,093,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 26,093,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการอทุยานแห่งชาติ พรอ้มอาคาร

ประกอบ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 13,322,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ เขต

หา้มลา่สตัวป่์า จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 5,903,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ เขต

รกัษาพนัธุส์ตัวป่์า จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 6,867,600                    

อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรอทุยานแหง่ชาตทิางทะเล 3,758,900                 

งบรายจ่ายอื่น 3,758,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการจดัระบบและติดต ัง้ทุ่นจอดเรือเพือ่อนุรกัษ์

แนวปะการงัในอทุยานแห่งชาติทางทะเล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 2 3,758,900                    

เพิม่ประสทิธภิาพการแกไ้ขปญัหาไฟป่า 2,500,000                 

งบลงทนุ 2,500,000                 

ครุภณัฑ์ 2,500,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกน า้ดบัเพลงิเอนกประสงค ์ขนาดความจไุม่นอ้ย

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

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 1,302,000                 

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 1,302,000                 

งบลงทนุ 1,302,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,302,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,302,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพระราชกฤษฎกีาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์บน

แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ระวาง 23 138,000                      

รายการระดบัที1่: รงัวดัปรบัปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดั กโิลเมตร 20 220,000                      

รายการระดบัที1่: ส ารวจ ตรวจสอบ สอบทานแผนที่ป่าอนุรกัษต์ามกฎหมาย

 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จดุ 140 224,000                      

รายการระดบัที1่: ส ารวจโครงขา่ยหมดุหลกัฐานแผนที่ จงัหวดั กโิลเมตร 240 720,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 351,000                   
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โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 351,000                   

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 351,000                   

งบลงทนุ 351,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 351,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 351,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไร่ 90 351,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 6,416,200                 

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 6,416,200                 

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 4,347,200                 

งบลงทนุ 4,347,200                 

ครุภณัฑ์ 141,800                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 26,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตเ์บนซนิ สูบน า้ได ้

1,000 ลติรต่อนาท ีขนาด 5 แรงมา้ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 2 26,800                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 115,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กโิลวตัต ์จงัหวดั เครื่อง 2 115,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,205,400                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,661,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการอทุยานแห่งชาติกยุบุรี จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 270,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวั อทุยานแห่งชาติ

กยุบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 408,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 1-2 อทุยานแห่งชาติ

น า้ตกหว้ยยาง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 291,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 อทุยานแห่งชาติ

กยุบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 197,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 1-2 อทุยานแห่งชาติ

กยุบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 316,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารหอ้งน า้-หอ้งสุขา ชายหญงิ 10 

หอ้ง โครงการพฒันาป่าไมป้ากน า้ปราณบุรีอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 177,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,544,300                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ กโิลเมตร 495 2,544,300                    

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 2,069,000                 

งบลงทนุ 2,069,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,069,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,069,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไร่ 1000 490,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ ไร่ 100 49,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไร่ 1500 1,530,000                    

กรมป่าไม ้ 4,322,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 475,500                   

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 475,500                   

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 475,500                   
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งบลงทนุ 475,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 475,500                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 167,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 สถานี

วนวฒันวจิยัทรายทอง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หลงั 1 167,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 308,500                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ กโิลเมตร 4 20,600                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแหลง่ผลติเมลด็พนัธุไ์มป่้าอายเุกนิ 10 ปี จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ ไร่ 488 287,900                      

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 1,166,000                 

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 1,166,000                 

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 1,166,000                 

งบลงทนุ 780,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 780,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 780,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไร่ 200 780,000                      

งบอดุหนุน 70,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หมู่บา้น 1 70,000                        

งบรายจ่ายอื่น 316,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดั หมู่บา้น 18 216,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หมู่บา้น 5 100,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 2,680,500                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 2,680,500                 

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 648,000                   

งบลงทนุ 648,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 648,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 648,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ กลา้ 40000 116,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมม้ค่ีา จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ กลา้ 20000 152,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไร่ 400 380,000                      

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 2,032,500                 

งบลงทนุ 2,032,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,032,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,032,500                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ กลา้ 337000 977,300                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ กโิลเมตร 8 41,100                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไร่ 1302 638,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไร่ 93 94,900                        

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ กลา้ 37000 281,200                      

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 814,000                   

กรมอตุนิุยมวทิยา 814,000                   
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แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 814,000                   

ขา่วพยากรณ์อากาศ รายงานแผน่ดนิไหว  และประกาศเตอืนภยัธรรมชาติ 814,000                   

ท าการตรวจอากาศและตรวจวดัสารประกอบอตุนิุยมวทิยาและแผน่ดนิไหว 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 ที่สถานีอตุุนิยมวทิยาประจวบคีรีขนัธ ์

(กลุม่งานตรวจอากาศ)    ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ คนั 1 814,000                      

กระทรวงพลงังำน 575,600                   

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 575,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 575,600                   

พลงังานทดแทนทีผ่ลติได ้ 575,600                   

ผลติและบ ารุงรกัษาพลงังานทดแทน 575,600                   

งบลงทนุ 575,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 575,600                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 575,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาสถานีวดัศกัยภาพพลงังานลม 

บา้นอ่าวนอ้ย ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั สถานี 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาจา้ว ต าบลเขาจา้ว อ าเภอปราณบุรี จงัหวดั แห่ง 1 325,600                      

กระทรวงพำณิชย์ 787,000                   

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 787,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 787,000                   

การขบัเคลือ่นงานพาณิชยภู์มภิาค 787,000                   

ส่งเสริม และบริหารงานพาณิชยใ์นส่วนภูมภิาค 787,000                   

งบลงทนุ 787,000                   

ครุภณัฑ์ 787,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 787,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

 ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ คนั 1 787,000                      

กระทรวงมหำดไทย 432,725,400               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 4,558,000                 

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 218,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 218,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 218,000                   

งบรายจ่ายอื่น 218,000                   
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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 3,500,000                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 3,500,000                 

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 3,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 3,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 41,389,900                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 27,000,000                

การรกัษาความม ัน่คงภายใน 27,000,000                

การเสริมสรา้งศกัยภาพในการรกัษาความม ัน่คงภายในแบบพลเรือน 27,000,000                

งบลงทนุ 27,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัรบัรองศูนยฝึ์กอบรมมวลชน (ศูนยฝึ์ก

สมานมติร) อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หลงั 2 7,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคาร และสิง่ก่อสรา้งประกอบ ศูนยฝึ์กอบรม

มวลชน อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 20,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 13,889,900                

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 13,889,900                

การบริหารงานอ าเภอ 13,889,900                

งบลงทนุ 13,889,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,889,900                   
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ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,432,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าร ัว้ที่วา่การอ าเภอปราณบุรี จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 103,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 191,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 127,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 756,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ที่วา่การอ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,015,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอบางสะพาน จงัหวดั แห่ง 1 296,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 221,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอปราณบุรี จงัหวดั แห่ง 1 488,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอปราณบุรี จงัหวดั แห่ง 1 1,234,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,457,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอทบัสะแก จงัหวดั แห่ง 1 1,885,800                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอทบัสะแก จงัหวดั แห่ง 1 421,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอบางสะพาน จงัหวดั แห่ง 1 1,140,600                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอบางสะพาน จงัหวดั แห่ง 1 1,403,600                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอบางสะพาน จงัหวดั แห่ง 1 401,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 247,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. หนา้ที่วา่การอ าเภอปราณบุรี จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 3,958,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 500,000                   

การพฒันาการใหบ้ริการทะเบยีน บตัรประจ าตวัประชาชนและขอ้มลูสารสนเทศ 500,000                   

พฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนดา้นทะเบยีนและขอ้มลูสารสนเทศ 500,000                   

งบลงทนุ 500,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ศูนย์

บริหารการทะเบยีนภาค 7 สาขาจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 500,000                      

กรมการพฒันาชมุชน 216,300                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 216,300                   

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 216,300                   

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 216,300                   

งบลงทนุ 216,300                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 216,300                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 216,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอกยุบุรี  ต าบลกยุบุรี

 อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หลงั 1 73,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ์

 ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หลงั 1 142,500                      

กรมทีด่นิ 5,155,800                 
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แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 5,155,800                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 5,155,800                 

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 155,800                   

งบลงทนุ 155,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 155,800                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 155,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่พกัประชาชนพรอ้มส่วนประกอบ   ต าบล

ประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 155,800                      

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 5,000,000                 

งบลงทนุ 5,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบล

ประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 5,000,000                    

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 8,300,000                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแหง่ชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ 6,500,000                 

โครงการจดัหาครุภณัฑเ์พือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 6,500,000                 

จดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์อปุกรณ์ เครื่องใชส้  าหรบัการประสานใหค้วามช่วยเหลอืและ

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง ฟ้ืนฟู บูรณะโครงสรา้งพื้นฐาน 6,500,000                 

งบลงทนุ 6,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,500,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดเครื่องจกัรกลขนาดใหญ่ ศูนยป้์องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั เขต 4  ประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบลสามรอ้ยยอด อ าเภอ

สามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 6,500,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,800,000                 

โครงการบริหารจดัการน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 1,800,000                 

การบริหารจดัการทรพัยากรน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 1,800,000                 

งบลงทนุ 1,800,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,800,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยสามไร่ หมู่ที่ 11 ต าบลบงึนคร อ าเภอหวัหนิ

 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์(ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 76,512 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 1,800,000                    

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 275,364,100              

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 28,000,000                

โครงการพฒันาพื้นทีเ่พือ่การทอ่งเทีย่ว 28,000,000                

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีเ่พือ่การทอ่งเทีย่ว 28,000,000                

งบลงทนุ 28,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 28,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เฉพาะบริเวณชายหาดปราณบุรี 

อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ระยะที่ 3 แห่ง 1 28,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 115,007,900              

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 71,153,400                

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 71,153,400                
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งบลงทนุ 71,153,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 71,153,400                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 71,153,400                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาด่านสงิขร ระยะที่ 1 อ าเภอเมอืง จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 37,820,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาด่านสงิขร ระยะที่ 2 อ าเภอเมอืง จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 33,333,400                   

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 43,854,500                

สนบัสนุนและส่งเสริมดา้นการผงัเมอืง 14,952,000                

งบลงทนุ 952,000                   

ครุภณัฑ์ 952,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 952,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั คนั 1 952,000                      

งบรายจ่ายอื่น 14,000,000                

รายการระดบัที1่: การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 14,000,000                   

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 28,902,500                

งบรายจ่ายอื่น 28,902,500                

รายการระดบัที1่: ส ารวจและจดัท าขอ้มูลทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคารมาตรา

ส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชมุชนระดบัเทศบาล จงัหวดั รายการ 1 28,902,500                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 132,356,200              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 64,750,000                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 64,750,000                

งบลงทนุ 64,750,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 64,750,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 64,750,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองบางสะพาน พรอ้มปรบัปรุงภูมิ

ทศัน ์(ระยะที่ 4) ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ความยาว 533 เมตร แห่ง 1 22,350,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้กยุบุรี บริเวณวดัไร่บนอดุมพลา

ราม หมู่ที่ 2 ต าบลหาดขาม อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ความยาว แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองบางสะพาน หมู่ที่ 8 ต าบลแม่

ร าพงึ อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ความยาว 1,115 เมตร แห่ง 1 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ปราณบุรี บา้นฝัง่ท่า หมู่ที่ 5 

ต าบลวงักพ์ง อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ความยาว 400 เมตร แห่ง 1 6,400,000                    

โครงการป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 67,606,200                

ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 67,606,200                

งบลงทนุ 67,606,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 67,606,200                   

ค่าควบคุมงาน 3,457,400                    

รายการระดบัที1่: ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชน

ก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 3,457,400                    
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 64,148,800                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนก าเนิดนพคุณ 

อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 64,148,800                   

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 97,741,300                

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

ทอ้งถิน่จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตู ้ 8 34,400                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตู ้ 8 44,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตวั 16 27,200                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอ

เมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 8 23,200                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 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

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืง เครื่อง 8 176,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์ เครื่อง 8 128,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์ เครื่อง 8 72,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ต าบล

ประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 16 60,800                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอ

เมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 16 92,800                        

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 97,034,900                
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โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 13,594,000                

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 13,594,000                

งบอดุหนุน 13,594,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,594,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 13,594,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 29 เมตร ยาว

 43 เมตร บา้นราชมงคล หมู่ที่ 10 ต าบลทองมงคล องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 2,344,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีาอเนกประสงค ์ ขนาดกวา้ง 40 เมตร

 ยาว 50 เมตร โรงเรียนหนองเป่าป่ี หมู่ที่ 3 ต าบลศาลาลยั องคก์าร

บริหารส่วนต าบลศาลาลยั อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,303,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 80 เมตร 

ยาว 90 เมตร บา้นชายทะเล หมู่ที่ 7 ต าบลหว้ยยาง องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหว้ยยาง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 2,999,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ประกอบดว้ย สนาม

บาสเกตบอล ขนาดกวา้ง 19 เมตร ยาว 32 เมตร สนามฟตุบอล ขนาด

กวา้ง 73 เมตร ยาว 110 เมตร สนามวอลเลยบ์อล ขนาดกวา้ง 13 เมตร 

ยาว 22 เมตร และสนามเซปคัตะกรอ้ ขนาดกวา้ง 10 เมตร ยาว 18 เมตร

 บา้นเบจพาส หมู่ที่ 1 ต าบลวงักพ์ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงักพ์ง แห่ง 1 617,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 40 เมตร ยาว 45 เมตร 

โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี หมู่ที่ 4 ต าบลปราณบุรี เทศบาลต าบลปราณ

บุรี อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,385,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 55 เมตร ยาว100 เมตร  

โรงเรียนเทศบาล 1 บา้นตาลเจด็ยอด หมู่ที่ 1 ต าบลไร่เก่า เทศบาลต าบล

ไร่เก่า อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 2,576,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอล กวา้ง 40 เมตร ยาว 80 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,200 ตารางเมตร พรอ้มรางระบายน า้ คสล. 

ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร บา้นหนิกอง หมู่ที่ 2 ต าบลพงศป์ระศาสน ์

องคก์ารบริหารส่วนต าบลพงศป์ระศาสน ์อ าเภอบางสะพาน จงัหวดั แห่ง 1 2,370,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 39,242,400                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 5,916,000                 

งบอดุหนุน 5,916,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,916,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 5,916,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกล าหว้ยฝายปกครอง ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่

 32,450 ลูกบาศกเ์มตร หมู่ที่ 6 ต าบลกยุบุรี องคก์ารบริหารส่วนต าบล

กยุบุรี อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,965,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองทุ่งโพธิ์ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 

43,350 ลูกบาศกเ์มตร หมู่ที่ 7 ต าบลบางสะพาน องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบางสะพานนอ้ย อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,487,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกล าหว้ยทุ่งไทร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 

49,725 ลูกบาศกเ์มตร หมู่ที่ 7 ต าบลบางสะพาน องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบางสะพานนอ้ย อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงและพฒันาฝายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็ฝาย

สมานมติร พรอ้มขดุลอก ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 14,240 ลูกบาศก์

เมตร หมู่ที่ 4 ต าบลปากแพรก องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากแพรก 

อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 764,000                      
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ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 33,326,400                

งบอดุหนุน 33,326,400                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,326,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 33,326,400                   

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่

มาก หมู่ที่ 5 บา้นดงยาง ต าบลทบัสะแก  องคก์ารบริหารส่วนต าบลทบั

สะแก อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 2,557,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

หมู่ที่ 8 บา้นหนองน า้ขาว ต าบลทบัสะแก  องคก์ารบริหารส่วนต าบลทบั

สะแก อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 981,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 10 บา้นหวัเขา ต าบลหว้ยยาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยยาง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดั แห่ง 1 5,074,400                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 4 บา้นหว้ยเกรียบ ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ องคก์าร

บริหารส่วนต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 5,074,400                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 7 บา้นทรพัยส์มบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน จงัหวดั แห่ง 1 5,074,400                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

หมู่ที่ 2 บา้นหนิกอง ต าบลพงศป์ระศาสน ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลพงศ์

ประศาสน ์อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,180,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

(วดัละหาน) หมู่ที่ 4 ต าบลบางสะพาน เทศบาลต าบลบางสะพานนอ้ย 

อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,036,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

(ประปาท่าม่วง) หมู่ที่ 5 ต าบลบางสะพาน เทศบาลต าบลบางสะพานนอ้ย 

อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,036,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดเลก็ หมู่ที่ 1 บา้นหนองฆอ้ง ต าบลบางสะพาน องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 946,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดเลก็ หมู่ที่ 8 บา้นทุ่งจนัทร ์ต าบลบางสะพาน องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,212,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 6 บา้นทุ่งสะทอ้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากแพรก อ าเภอบาง

สะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,136,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 3 บา้นหว้ยไคร ้ต าบลบงึนคร ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึนคร อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 7 บา้นวงัสาหร่าย ต าบลบงึนคร ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึนคร อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น (หอถงัประปาทรงแชม

เปญ) หมู่ที่ 5 บา้นมะค่าสีซ่อง ต าบลหนองพลบั องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 572,000                      

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,350,800                 
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การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,350,800                 

งบอดุหนุน 1,350,800                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,350,800                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 1,350,800                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

สามรอ้ยยอด 1 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามรอ้ยยอด อ าเภอสามรอ้ย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัตรี

สตกฏุ (วดัสามรอ้ยยอด) เทศบาลต าบลไร่เก่า อ าเภอสามรอ้ยยอด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลศาลาลยั องคก์ารบริหารส่วนต าบลศาลาลยั 

อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดักยุ

บุรี เทศบาลต าบลกยุบุรี อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดอน

ยายหนู องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนยายหนู อ าเภอกยุบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ป่าถลม่

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามกระทาย อ าเภอกยุบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโป่ง

กระสงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหาดขาม อ าเภอกยุบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองแก เทศบาลต าบลไร่ใหม่ อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทุ่ง

นอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาแดง อ าเภอกยุบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

อ่างทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่างทอง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลทบัสะแก เทศบาลต าบลทบัสะแก อ าเภอทบัสะแก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

มะเดื่อทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาลา้น อ าเภอทบัสะแก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ในลอ๊ค 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนวดัหนิกอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลพงศป์ระศาสน ์อ าเภอบาง ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03770000 จงัหวดัประจวบครีีขนัธ ์

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนวดัดอนยาง เทศบาลต าบลบา้นกรูด อ าเภอบางสะพาน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ร าพงึ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ร าพงึ 

อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วงัน า้

เขยีว องคก์ารบริหารส่วนต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นมร

สวบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลชยัเกษม อ าเภอบางสะพาน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลก าเนิดนพคุณ เทศบาลต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนธนาคารออมสนิ เทศบาลต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ช่องลม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลชา้งแรก อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บาง

เจริญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลบางสะพานนอ้ย เทศบาลต าบลบางสะพานนอ้ย อ าเภอบาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทุ่ง

กะโตน องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากแพรก อ าเภอบางสะพานนอ้ย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเขา

จา้ว องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาจา้ว อ าเภอปราณบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองตาเยน็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองตาแตม้ อ าเภอปราณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปราณ

บุรี (สอน ฤทธเิดช) เทศบาลต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองหอย องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงักพ์ง อ าเภอปราณบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลปราณบุรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 

อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03770000 จงัหวดัประจวบครีีขนัธ ์

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากน า้ปราณ (ม.3) องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ปากน า้ปราณ อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลปากน า้ปราณ เทศบาลต าบลปากน า้ปราณ อ าเภอปราณบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ด่าน

สงิขร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ลานไทร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยทราย อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบล กม.5 เทศบาลต าบล กม.5 อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่:  ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลคลองวาฬ เทศบาลต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองกก องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะหลกั อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อนุบาล

หวัหนิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิเหลก็ไฟ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ย

สตัวใ์หญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยสตัวใ์หญ่ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลหนองพลบั เทศบาลต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหนิ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนวไลย องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหนิ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทบั

ใต ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลทบัใต ้อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นท่า

ไมล้าย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึนคร อ าเภอหวัหนิ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ตะเกยีบ เทศบาลเมอืงหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลปราณบุรี (สอน ฤทธเิดช) เทศบาลต าบลปราณบุรี

 อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 2 30,700                        

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 42,847,700                
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การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 24,139,000                

งบอดุหนุน 24,139,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,139,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 24,139,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ปข.ถ.9 - 0006 สายวดัละหาน - ดอนโพธิ์ หมู่ที่ 4 ต าบลบาง

สะพาน กวา้ง 5 เมตร ยาว 485 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบล

บางสะพานนอ้ย อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สาย 1 1,725,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ปข.ถ.35 - 006 สายหลงัโรงเรียนวราวฒันว์ทิยา - ไร่ใหม่ หมู่ 3 ต าบลไร่

เก่า กวา้ง 5 เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลไร่เก่า 

อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สาย 1 2,354,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ปข.ถ.38 - 009 สายทางหนองหนิใน - แพรกตะครอ้ (ช่วงบา้นหนองหนิ

ใน) หมู่ที่ 12 บา้นหนองหนิใน ต าบลบงึนคร กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,550 

เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึนคร อ าเภอหวัหนิ สาย 1 9,215,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายคลอง

ชลประทาน - หนองหนิ หมู่ที่ 6 ต าบลกยุบุรี มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 18,200 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกยุบุรี อ าเภอกยุบุรี จงัหวดั สาย 1 7,835,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนลาดยางเคปซลีเป็นถนนพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร กม.ที่ 0+000 - 1+1000 

หรือมพีื้นที่ผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 6,000 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน จงัหวดั สาย 1 3,010,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 8,534,600                 

งบอดุหนุน 8,534,600                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,534,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 8,534,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลปราณบุรี เทศบาล

ต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 6,064,600                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นศิลาเอก เทศบาลเมอืงหวัหนิ 

อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลก าเนิดนพคุณ 

เทศบาลต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 10,174,100                

งบอดุหนุน 10,174,100                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,174,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 10,174,100                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอกเสาเขม็ หลงั 1 10,174,100                   
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รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอก

เสาเขม็ โรงเรียนบา้นหนองบวั องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากน า้ปราณ

 อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หลงั 1 10,174,100                   

กระทรวงยตุธิรรม 5,833,900                 

กรมคุมประพฤติ 594,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 594,800                   

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 594,800                   

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 594,800                   

งบลงทนุ 594,800                   

ครุภณัฑ์ 61,800                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 46,800                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง ศร. ต าบลเขา

นอ้ย อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตู ้ 5 40,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร ศูนย์

ววิฒันพ์ลเมอืง ศร. ต าบลเขานอ้ย อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ใบ 1 6,800                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ศูนยฟ้ื์นฟู

สมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด กองบนิ 5   ต าบลเกาะหลกั อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 15,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 533,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 533,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ หอ้งสุขา ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง ศร. ต าบล

เขานอ้ย อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 533,000                      

กรมบงัคบัคดี 4,785,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 4,785,000                 

การบงัคบัคดี 4,785,000                 

ส่งเสริมการบงัคบัคดี 4,785,000                 

งบลงทนุ 4,785,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,785,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,785,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงตกแต่งภายในส านกังานพรอ้มครุภณัฑส์ านกังาน

บงัคบัคดจีงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 4,785,000                    

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 4,300                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 4,300                      

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 4,300                      

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 4,300                      

งบลงทนุ 4,300                      

ครุภณัฑ์ 4,300                         

ครุภณัฑส์ านกังาน 4,300                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบลเกาะหลกั อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ์

 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตู ้ 1 4,300                         

กรมราชทณัฑ์ 449,800                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 449,800                   
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โครงการฝึกวชิาชพีผูต้อ้งขงัเพือ่การมงีานท า 449,800                   

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการฝึกวชิาชพี 449,800                   

งบลงทนุ 449,800                   

ครุภณัฑ์ 449,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 449,800                      

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรเ์พือ่การจดัการศึกษาวชิาชพีผูต้อ้งขงั เรือนจ า

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 449,800                      

กระทรวงแรงงำน 6,058,800                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 282,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 282,600                   

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 249,300                   

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 249,300                   

งบลงทนุ 249,300                   

ครุภณัฑ์ 249,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 171,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ท างานเขา้มมุพรอ้มเกา้อี้  ส านกังานแรงงานจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้  ส านกังานแรงงานจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ส  าหรบัผูบ้ริหาร   ส านกังาน

แรงงานจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 36,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี้ ขนาด 20 ที่น ัง่  ส านกังานแรงงาน

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารแบบบานเลือ่น  ส านกังานแรงงานจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั ตู ้ 5 30,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว ส านกังานแรงงานจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั เครื่อง 1 17,800                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนส าหรบัหอ้งประชมุ ส านกังานแรงงาน

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 60,000                        

ยทุธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ และระบบการบริหารจดัการแรงงาน 33,300                     

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 33,300                     

งบลงทนุ 33,300                     

ครุภณัฑ์ 33,300                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 33,300                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน *(จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มี

ลขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย และชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์

ถกูตอ้งตามกฏหมาย  ส านกังานแรงงานจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบล

ประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 30,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า   ขนาด 800 VA ส านกังานแรงงาน

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 2,500                         

กรมการจดัหางาน 4,263,700                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 1,874,600                 

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 129,100                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 23,100                     

งบด าเนินงาน 23,100                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,100                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 6,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 7,100                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 5,100                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 4,700                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

โครงการศูนยป์ระสานแรงงานประมง 1,550,500                 

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ละจดัระเบยีบแรงงานต่างดา้วในภาคประมง 1,550,500                 

งบด าเนินงาน 1,550,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,453,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 43,100                        
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รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,156,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพมิพเ์อกสารต่างๆ ครัง้ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 642,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 102,100                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 102,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 7,300                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 33,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 26,900                        

ค่าสาธารณูปโภค 96,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 19,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 20,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 27,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 17,200                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,243,000                 

ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 2,243,000                 

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 2,243,000                 

งบลงทนุ 2,243,000                 

ครุภณัฑ์ 2,243,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 141,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี  ส านกังานจดัหางาน

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์ เครื่อง 3 141,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,102,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ส านกังานจดัหางานจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอ

เมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ คนั 1 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานจดัหางานจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั 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                           



52 / 104

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03770000 จงัหวดัประจวบครีีขนัธ ์

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

สรา้งคุณค่าภูมปิญัญาผูสู้งอายุ 76,000                     

งบด าเนินงาน 76,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 76,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 76,000                        

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 1,392,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,392,700                 

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,392,700                 

พฒันาระบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน 937,600                   

งบลงทนุ 937,600                   

ครุภณัฑ์ 937,600                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 937,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกกัเกบ็และฟ้ืนฟูสภาพสารท าความเยน็ R-12, 

R-134a  ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 373,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยีระไนแบบมอืถอื ขนาดใบหนิเจยีร 175 มม.  

ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 6,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดถา่ยน า้มนัเครื่องแบบลอ้เลือ่น  ต าบลอ่าวนอ้ย 

อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสอบรอยรัว่แบบอเิลก็ทรอนิกส ์ ต าบลอ่าว

นอ้ย อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 2 39,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบแนวเชือ่มดว้ยการตดัโคง้และการตีหกั  

ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจไุฟแบตเตอรี่และช่วยสตารท์  ต าบลอ่าวนอ้ย 

อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเร็วรอบ   ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 11,000                        
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รายการระดบัที1่: ชดุสาธติระบบการท าความเยน็และปรบัอากาศ ต าบลอ่าว

นอ้ย อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 198,000                      

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการด าเนินการพฒันาฝีมอืแรงงาน 455,100                   

งบลงทนุ 455,100                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 455,100                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 455,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารอเนกประสงค ์ ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 455,100                      

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 119,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 119,800                   

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 119,800                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการจดัสวสัดกิารนอกเหนือกฎหมาย 69,800                     

งบลงทนุ 69,800                     

ครุภณัฑ์ 69,800                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 69,800                        

รายการระดบัที1่: ม่านปรบัแสง ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครอง

แรงงานจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 69,800                        

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 50,000                     

งบลงทนุ 50,000                     

ครุภณัฑ์ 50,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 50,000                        

กระทรวงวฒันธรรม 526,000                   

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 526,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 526,000                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 526,000                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 298,400                   

งบลงทนุ 298,400                   

ครุภณัฑ์ 298,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบลเกาะหลกั อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 14,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 50,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ ขนาด 120 ซซี ี ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบลเกาะหลกั อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ คนั 1 50,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 26,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น-น า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก  

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบลเกาะหลกั อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 26,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 207,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบลเกาะ

หลกั อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ  ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบลเกาะหลกั อ าเภอ

เมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 8 154,400                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบลเกาะหลกั อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั เครื่อง 1 23,200                        

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 227,600                   

งบลงทนุ 227,600                   

ครุภณัฑ์ 227,600                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 227,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบลเกาะหลกั อ าเภอเมอืง ชดุ 2 39,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบลเกาะหลกั อ าเภอเมอืง ชดุ 1 25,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบลเกาะหลกั อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั ชดุ 4 99,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบลเกาะหลกั อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั เครื่อง 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบลเกาะหลกั 

อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 18,000                        

กระทรวงศึกษำธิกำร 823,523,174               

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 357,760,600              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 493,500                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 493,500                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 493,500                   

งบรายจ่ายอื่น 493,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 493,500                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 46,351,200                



55 / 104

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03770000 จงัหวดัประจวบครีีขนัธ ์

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 46,351,200                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 15,236,300                

งบอดุหนุน 15,236,300                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 15,236,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 9,400,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 5,836,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 31,114,900                

งบอดุหนุน 31,114,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 31,114,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 20,354,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 10,760,000                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 384,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 384,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 384,000                   

งบรายจ่ายอื่น 384,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 384,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 308,305,200              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 308,305,200              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 11,254,200                

งบอดุหนุน 11,254,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 11,254,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 1,840,800                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 1,919,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 7,493,600                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 297,051,000              

งบอดุหนุน 297,051,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 297,051,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 253,713,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 14,490,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 8,204,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 7,887,400                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 12,754,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 2,226,700                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 1,263,500                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 1,263,500                 

งบลงทนุ 1,263,500                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืงประจวบคีรีชนัธ ์จงัหวดั ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืงประจวบคีรีชนัธ ์จงัหวดั ชดุ 30 300,000                      
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีชนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืงประจวบคีรีชนัธ ์จงัหวดั ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืงประจวบคีรีชนัธ ์จงัหวดั ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืงประจวบคีรีชนัธ ์จงัหวดั ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืงประจวบคีรีชนัธ ์จงัหวดั ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืงประจวบคีรีชนัธ ์ ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลคลองวาฬ 

อ าเภอเมอืงประจวบคีรีชนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืงประจวบคีรี เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืงประจวบคีรีชนัธ ์ เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืงประจวบคีรีชนัธ ์ ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืงประจวบคีรีชนัธ ์จงัหวดั เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลคลอง

วาฬ อ าเภอเมอืงประจวบคีรีชนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีชนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลคลองวาฬ 

อ าเภอเมอืงประจวบคีรีชนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืงประจวบคีรีชนัธ ์จงัหวดั เครื่อง 1 23,200                        

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 496,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 496,700                   

งบลงทนุ 496,700                   

ครุภณัฑ์ 496,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 496,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลคลองวาฬ 

อ าเภอเมอืงประจวบคีรีชนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 18 288,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์ ชดุ 18 68,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก้ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่:  ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

 และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์ ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลคลองวาฬ 

อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 7,700                         

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 466,500                   

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 466,500                   

งบลงทนุ 466,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 466,500                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 466,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอหวัหนิ 

ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 201,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมหอสมดุรชัมงัคลาภเิษกวงัไกลกงัวล 

ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 265,200                      

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 339,054,674              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,121,654                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,121,654                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,121,654                 

งบด าเนินงาน 1,121,654                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,121,654                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,121,654                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 200,616,600              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 190,581,100              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 190,581,100              

งบอดุหนุน 190,581,100              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 190,581,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 41671 190,581,100                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 41671 26,225,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 41671 14,816,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 41671 15,276,600                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 41671 22,125,900                   
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รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 41671 112,136,700                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 10,035,500                

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 7,995,500                 

งบลงทนุ 7,995,500                 

ครุภณัฑ์ 3,400,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองกก ต าบลเกาะหลกั อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเขาแดง ต าบลเขาแดง อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัดอนยายหนู ต าบลดอนยายหนู อ าเภอกยุบุรี จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองเตาปูน ต าบลกยุเหนือ อ าเภอกยุบุรี จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัดอนยาง ต าบลธงชยั อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นปากคลอง(ราษฏรอ์ปุกรณ์) ต าบลบางสะพาน อ าเภอบาง

สะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นสามรอ้ยยอด (บุญรกัอทุศิ) ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามรอ้ยยอด ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนอ่าวนอ้ยวทิยานิคม ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนทบัสะแกวทิยา ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนหว้ยยางวทิยา ต าบลหว้ยยาง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนธงชยัวทิยา ต าบลธงชยั อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชยัเกษมวทิยา ต าบลชยัเกษม อ าเภอบางสะพาน จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบางสะพานนอ้ยวทิยาคม ต าบลปากแพรก อ าเภอบางสะพานนอ้ย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนเมอืงปราณบุรี ต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนปากน า้ปราณวทิยา ต าบลปากน า้ปราณ อ าเภอปราณบุรี จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนหวัหนิวทิยาคม ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนหนองพลบัวทิยา ต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหนิ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,595,500                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,595,500                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นเขาแดง ต าบลเขาแดง อ าเภอกยุบุรี 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 350,000                      
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รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัดอนยายหนู ต าบลดอนยายหนู อ าเภอกยุ

บุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองเตาปูน ต าบลกยุเหนือ อ าเภอกยุบุรี 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นปากคลอง(ราษฏรอ์ปุกรณ์) ต าบลบาง

สะพาน อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 384,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นสามรอ้ยยอด (บุญรกัอทุศิ) ต าบลไร่เก่า 

อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนอ่าวนอ้ยวทิยานิคม ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอ

เมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 356,500                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนทบัสะแกวทิยา ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทบัสะแก

 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 323,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนหว้ยยางวทิยา ต าบลหว้ยยาง อ าเภอทบัสะแก 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนธงชยัวทิยา ต าบลธงชยั อ าเภอบางสะพาน 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 241,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชยัเกษมวทิยา ต าบลชยัเกษม อ าเภอบาง

สะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 310,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบางสะพานนอ้ยวทิยาคม ต าบลปากแพรก 

อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนเมอืงปราณบุรี ต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี

 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 303,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนปากน า้ปราณวทิยา ต าบลปากน า้ปราณ อ าเภอ

ปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนหวัหนิวทิยาคม ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 187,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนหนองพลบัวทิยา ต าบลหนองพลบั อ าเภอหวั

หนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 131,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 2,040,000                 

งบลงทนุ 2,040,000                 

ครุภณัฑ์ 2,040,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,040,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทุ่งกลาง ต าบลเขาลา้น อ าเภอทบัสะแก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันาลอ้ม ต าบลเขาลา้น อ าเภอทบัสะแก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทุ่งประดู่ ต าบลทบัสะแก อ าเภอทบัสะแก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งยาว ต าบลหว้ยยาง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินดนิแดง ต าบลหว้ยยาง อ าเภอทบัสะแก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอ่างทองพฒันา ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทบัสะแก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหมอืงแร่ ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทบัสะแก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสดีางาม ต าบลอ่างทอง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพตุะแบก ต าบลเขาลา้น อ าเภอทบัสะแก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนทราย ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทบัสะแก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนประชาราษฏรบ์  ารุง ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทบัสะแก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันาหูกวาง ต าบลเขาลา้น อ าเภอทบัสะแก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิเทนิ ต าบลแสงอรุณ อ าเภอทบัสะแก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไร่ใน ต าบลแสงอรุณ อ าเภอทบัสะแก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถ า้เขานอ้ย ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน

 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนทอง ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันาผกัขวง ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัถ า้คีรีวงศ ์ต าบลธงชยั อ าเภอบางสะพาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง ต าบลชยัเกษม อ าเภอบางสะพาน

 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนสูง ต าบลธงชยั อ าเภอบางสะพาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอ่าวยาง ต าบลแม่ร าพงึ อ าเภอบางสะพาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองมงคล ต าบลธงชยั อ าเภอบางสะพาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขามนั ต าบลชยัเกษม อ าเภอบางสะพาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยแกว้ ต าบลพงศป์ระศาสน ์อ าเภอบางสะพาน ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไตรกติทตัตานนท ์ต าบลชยัเกษม อ าเภอบางสะพาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัยาว ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นราษฏรป์ระสงค ์ต าบลทองมงคล อ าเภอบาง

สะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงไมง้าม ต าบลชยัเกษม อ าเภอบางสะพาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชะม่วง ต าบลพงศป์ระศาสน ์อ าเภอบางสะพาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางเขา ต าบลชยัเกษม อ าเภอบางสะพาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัก ามะเสน ต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพานนอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งไทร ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานนอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางเบดิ ต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพานนอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทรายทอง ต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพานนอ้ย

 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากแพรก ต าบลปากแพรก อ าเภอบางสะพานนอ้ย

 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเขาราษฎรบ์  ารุง ต าบลปากแพรก อ าเภอบางสะพาน

นอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดอนตะเคียน ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพาน

นอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งสเีสยีด ต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพานนอ้ย

 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองฆอ้ง ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพาน

นอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยสกั ต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพานนอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเนินแกว้วทิยาคาร ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอดุมราชภกัด ีต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนประชาบูรณะวทิยา ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03770000 จงัหวดัประจวบครีีขนัธ ์

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยา่นซือ่ ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนประชาสงเคราะหอ์ปุถมัภ ์ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหนิ ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวา้กอ (มติรภาพที7่2) ต าบลคลองวาฬ อ าเภอ

เมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนประชารงัสรรค ์ต าบลหว้ยทราย อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยใหญ่ ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับ่อนอก(ทองวทิยา) ต าบลบ่อนอก อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองชายธง ต าบลบ่อนอก อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสามคัคีร่วมจติ ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอ่าวนอ้ย ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปากคลองเกลยีว ต าบลบ่อนอก อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองปุหลก ต าบลบ่อนอก อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยบุพริก ต าบลบ่อนอก อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ์

 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทางหวาย ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนยวุสมาคมประจวบคีรีขนัธอ์นุสรณ์ ต าบลบ่อนอก 

อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเศรษฐพานิชวทิยา ต าบลหว้ยทราย อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03770000 จงัหวดัประจวบครีีขนัธ ์

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งเคลด็ ต าบลเกาะหลกั อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกก ต าบลเกาะหลกั อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลกยุเหนือ อ าเภอกยุบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาแดง ต าบลเขาแดง อ าเภอกยุบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสามกระทาย ต าบลสามกระทาย อ าเภอกยุบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นส าโหรง ต าบลสามกระทาย อ าเภอกยุบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสามแยกป่าถลม่ ต าบลสามกระทาย อ าเภอกยุบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากเหมอืง ต าบลกยุเหนือ อ าเภอกยุบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกระทงิ ต าบลกยุบุรี อ าเภอกยุบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบน ต าบลกยุบุรี อ าเภอกยุบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหมู ต าบลกยุบุรี อ าเภอกยุบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนบ่อกุ่ม ต าบลดอนยายหนู อ าเภอกยุบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทุ่งนอ้ย ต าบลเขาแดง อ าเภอกยุบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนด.ีมากาเร็ตฟลุเลอร ์ต าบลหาดขาม อ าเภอกยุบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัวน(ชูชพี-สนิทพลอยนอ้ยอปุถมัภ)์ ต าบลหนอง

ตาแตม้ อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชลประทานปราณบุรีสาขาบา้นวงัปลา ต าบลเขาจา้ว 

อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกา ต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชลประทานปราณบุรี ต าบลหนองตาแตม้ อ าเภอปราณ

บุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยพลบั ต าบลหนองตาแตม้ อ าเภอปราณบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัยาว ต าบลวงักพ์ง อ าเภอปราณบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่ ต าบลสามรอ้ยยอด อ าเภอสามรอ้ยยอด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาโป่ง ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามรอ้ยยอด ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเกษตรกนัทราราม ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามรอ้ย

ยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพใุหญ่ ต าบลสามรอ้ยยอด อ าเภอสามรอ้ยยอด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองขา้วเหนียว ต าบลสามรอ้ยยอด อ าเภอสาม

รอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัตาลแถว ต าบลสามรอ้ยยอด อ าเภอสามรอ้ย

ยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางปู ต าบลสามรอ้ยยอด อ าเภอสามรอ้ยยอด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินกรวด ต าบลศาลาลยั อ าเภอสามรอ้ยยอด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไทร ต าบลไร่ใหม่ อ าเภอสามรอ้ยยอด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเป่าป่ี ต าบลศาลาลยั อ าเภอสามรอ้ยยอด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสบิสองหุน้ ต าบลไร่ใหม่ อ าเภอสามรอ้ยยอด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกาะไผ่ ต าบลไร่ใหม่ อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกาะนานอ้ย ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามรอ้ยยอด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไร่เก่าสามรอ้ยยอด ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามรอ้ย

ยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินพยอมสาขาบงึนคร ต าบลบงึนคร อ าเภอหวัหนิ

 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัโบสถ ์ต าบลหนิเหลก็ไฟ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยไทรงาม ต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหนิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัขอ่ย ต าบลทบัใต ้อ าเภอหวัหนิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนละเมาะ ต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหนิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต าบลทบัใต ้อ าเภอหวัหนิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองครา้ ต าบลหนิเหลก็ไฟ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกระทุ่ม ต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหนิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคอกชา้งพฒันา ต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหนิ ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 136,552,420              
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ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,033,360                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,033,360                 

งบลงทนุ 1,033,360                 

ครุภณัฑ์ 1,033,360                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,033,360                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองหมู ต าบลกยุบุรี อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองกระทงิ ต าบลกยุบุรี อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนมะขาม ต าบลดอนยายหนู อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สามกระทาย ต าบลสามกระทาย อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนสาม

แยกป่าถลม่ ต าบลสามกระทาย อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 3 4,440                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โป่งกะสงั ต าบลหาดขาม อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ถ า้เขานอ้ย ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ยางเขา ต าบลชยัเกษม อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 9 13,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ในลอ็ค ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 24 35,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ดอนยาง ต าบลธงชยั อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนส าราญ ต าบลแม่ร าพงึ อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนส านกั ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ไร่บนสามคัคี ต าบลชา้งแรก อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ไชยราช ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 24 35,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทองอนิทร ์ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บางเบดิ ต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองฆอ้ง ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ต าหรุ (วงิประชาสงเคราะห)์ ต าบลเขานอ้ย อ าเภอปราณบุรี จงัหวดั ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงักพ์ง (รฐัราษฏรบ์  ารุง) มติรภาพที่ 158 ต าบลวงักพ์ง อ าเภอปราณบุรี 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชลประทานปราณบุรี ต าบลหนองตาแตม้ อ าเภอปราณบุรี จงัหวดั ชดุ 24 35,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยใหญ่ ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั ชดุ 14 20,720                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คอกชา้ง ต าบลบ่อนอก อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ไร่เก่าสามรอ้ยยอด ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองจกิ ต าบลไร่ใหม่ อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

เกษตรกนัทราราม ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดั ชดุ 34 50,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เกาะนานอ้ย ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองขา้วเหนียว ต าบลสามรอ้ยยอด อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดั ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ใหม่ ต าบลสามรอ้ยยอด อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัขอ่ย ต าบลทบัใต ้อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งยาว ต าบลทบัใต ้อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 37 54,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ละเมาะ ต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คอกชา้งพฒันา ต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองซอ ต าบลหนิเหลก็ไฟ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 32 47,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองครา้ ต าบลหนิเหลก็ไฟ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดอนใจด ีต าบลเขาลา้น อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสวนหลวง ต าบลพงศป์ระศาสน ์อ าเภอบางสะพาน จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นปากคลอง (ราษฏรอ์ปุกรณ์) ต าบลบางสะพาน อ าเภอบาง

สะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 108,359,360              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 82,163,200                

งบลงทนุ 82,163,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 82,163,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,096,200                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นบางเจริญ ต าบลไชยราช 

อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นคลองลอย 

ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนวดัดอนยาง 

ต าบลธงชยั อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนอนุบาลกยุบุรี (วดัวงัยาว) ต าบล

กยุบุรี อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หลงั 1 948,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 48,676,300                   
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 5 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นหนองระแวง ต าบลธงชยั อ าเภอบางสะพาน 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หลงั 1 5,436,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 หอ้งเรียน โรงเรียนมูลนิธิ

ศึกษา ต าบลชา้งแรก อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หลงั 1 3,041,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 101/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน 1 หอ้ง

ธุรการ โรงเรียนบา้นบางเบดิ ต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพานนอ้ย หลงั 1 2,304,000                    

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

บา้นวงัยาว ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนวดัดอน

ยาง ต าบลธงชยั อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หลงั 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนอนุบาล

บางสะพานนอ้ย ต าบลชา้งแรก อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดั หลงั 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนพฒันา

ประชานุเคราะห ์ต าบลหว้ยทราย อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั หลงั 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 

ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นชา้งเผอืก ต าบล

ไชยราช อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 ต าบลคลองวาฬ อ าเภอ

เมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หลงั 1 1,070,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนอนุบาลหวัหนิ (บา้นหนองขอน) ต าบลหนิเหลก็ไฟ 

อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 101/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน 1 หอ้ง

ธุรการ โรงเรียนบา้นเกาะนานอ้ย ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามรอ้ยยอด หลงั 1 2,304,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 

ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หลงั 1 3,528,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี 

(บา้นเมอืงเก่า) ต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หลงั 1 4,492,200                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขนัธ์

  ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หลงั 0 15,537,400                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 318,200                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ไชยราช ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

อ่างทอง ต าบลอ่างทอง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 26,817,600                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประชาบูรณะวทิยา ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 134,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทบั

สะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 109,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นธรรมรตัน ์ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน แห่ง 1 529,100                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นชา้งเผอืก ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานนอ้ย แห่ง 1 499,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนยวุสมาคมประจวบคีรีขนัธอ์นุสรณ์ ต าบลบ่อนอก 

อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 268,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองหอย ต าบลอ่างทอง อ าเภอทบัสะแก แห่ง 1 132,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสวนหลวง ต าบลพงศป์ระศาสน ์อ าเภอบาง

สะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 324,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดอนตะเคียน ต าบลบางสะพาน อ าเภอบาง

สะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 499,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสามคัคีร่วมจติ ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 107,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอ่างทองพฒันา ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทบัสะแก แห่ง 1 467,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองลอย ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน แห่ง 1 643,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งสเีสยีด ต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพาน

นอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 630,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคัน่กระได ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 466,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนทราย ต าบลสบิเอด็เจา้-ทบัสะแก อ าเภอทบั

สะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 697,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขามนั ต าบลชยัเกษม อ าเภอบางสะพาน แห่ง 1 200,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปากคลอง (ราษฏรอ์ปุกรณ์) ต าบลบางสะพาน 

อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 165,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพฒันาประชานุเคราะห ์ต าบลหว้ยทราย อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 230,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไร่ใน ต าบลแสงอรุณ อ าเภอทบัสะแก จงัหวดั แห่ง 1 46,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบาง

สะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 315,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมูลนิธศึิกษา ต าบลชา้งแรก อ าเภอบางสะพานนอ้ย แห่ง 1 398,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประชาพทิกัษ ์ต าบลหว้ยยาง อ าเภอทบัสะแก แห่ง 1 218,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนสงา่ ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน แห่ง 1 23,700                        
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทรายทอง ต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพาน

นอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 498,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหมอืงแร่ ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทบัสะแก แห่ง 1 59,200                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบางสะพานนอ้ย ต าบลบางสะพาน อ าเภอบาง

สะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหว้ยฝาด ต าบลปากแพรก อ าเภอบาง

สะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 231,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัยาง ต าบลอ่างทอง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดั แห่ง 1 472,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนใจด ีต าบลเขาลา้น อ าเภอทบัสะแก จงัหวดั แห่ง 1 162,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 ต าบลชยัเกษม อ าเภอบาง

สะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 265,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลบางสะพานนอ้ย ต าบลชา้งแรก อ าเภอบาง

สะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งยาว ต าบลหว้ยยาง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดั แห่ง 1 352,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนส าราญ ต าบลแม่ร าพงึ อ าเภอบางสะพาน แห่ง 1 134,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไชยราช ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานนอ้ย แห่ง 1 290,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลกยุเหนือ อ าเภอกยุบุรี จงัหวดั แห่ง 1 238,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองคาง ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามรอ้ยยอด แห่ง 1 579,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยพลบั ต าบลหนองแตม้ อ าเภอปราณบุรี แห่ง 1 209,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองซอ ต าบลหนิเหลก็ไฟ อ าเภอหวัหนิ แห่ง 1 191,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลสามรอ้ยยอด (บา้นหนองแก) ต าบลไร่ใหม่ 

อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 235,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปรือนอ้ย ต าบลปากน า้ปราณ อ าเภอปราณบุรี แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคอกชา้งพฒันา ต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหนิ แห่ง 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งกะสงั ต าบลหาดขาม อ าเภอกยุบุรี จงัหวดั แห่ง 1 229,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางชมุ ต าบลหาดขาม อ าเภอกยุบุรี จงัหวดั แห่ง 1 135,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองตาเยน็ ต าบลหนองตาแตม้ อ าเภอปราณ

บุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 669,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลหวัหนิ (บา้นหนองขอน) ต าบลหนิเหลก็ไฟ 

อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 180,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองพรานพกุ ต าบลทบัใต ้อ าเภอหวัหนิ แห่ง 1 133,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนมะขาม ต าบลดอนยายหนู อ าเภอกยุบุรี แห่ง 1 125,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเตาปูน ต าบลกยุเหนือ อ าเภอกยุบุรี แห่ง 1 173,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสามรอ้ยยอด (บุณยรกัษอ์ทุศิ) ต าบลไร่เก่า 

อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 435,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลาดวถิ ีต าบลศิลาลอย อ าเภอสามรอ้ยยอด แห่ง 1 432,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกระทุ่ม ต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหนิ แห่ง 1 148,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทบัใต ้ต าบลทบัใต ้อ าเภอหวัหนิ จงัหวดั แห่ง 1 368,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไร่บน ต าบลหาดขาม อ าเภอกยุบุรี จงัหวดั แห่ง 1 134,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดอนยายหนู ต าบลดอนยายหนู อ าเภอกยุบุรี แห่ง 1 497,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาวลัเปรียง ต าบลไร่ใหม่ อ าเภอสามรอ้ยยอด แห่ง 1 356,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามรอ้ย

ยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 215,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดันาหว้ย (แสงกลา้ประชาสรรค)์ ต าบลปราณบุรี 

อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 185,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหาดขาม ต าบลหาดขาม อ าเภอกยุบุรี จงัหวดั แห่ง 1 459,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลกยุบุรี (วดัวงัยาว) ต าบลกยุบุรี อ าเภอกยุบุรี แห่ง 1 1,096,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองน า้กลดั ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามรอ้ยยอด แห่ง 1 198,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองจกิ ต าบลไร่ใหม่ อ าเภอสามรอ้ยยอด แห่ง 1 84,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองยงิหม ีต าบลหนองตาแตม้ อ าเภอปราณบุรี

 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 165,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองตะเภา ต าบลหนิเหลก็ไฟ อ าเภอหวัหนิ แห่ง 1 333,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองพลบั ต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหนิ แห่ง 1 369,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเกาะนานอ้ย ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามรอ้ยยอด แห่ง 1 262,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเนินกรวด ต าบลศาลาลยั อ าเภอสามรอ้ยยอด แห่ง 1 343,500                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัยาว ต าบลวงักพ์ง อ าเภอปราณบุรี จงัหวดั แห่ง 1 173,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองครา้ ต าบลหนิเหลก็ไฟ อ าเภอหวัหนิ แห่ง 1 292,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งยาว ต าบลทบัใต ้อ าเภอหวัหนิ จงัหวดั แห่ง 1 303,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนกลาง ต าบลสามกระทาย อ าเภอกยุบุรี แห่ง 1 705,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกระทงิ ต าบลกยุบุรี อ าเภอกยุบุรี จงัหวดั แห่ง 1 54,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหอย ต าบลวงักพ์ง อ าเภอปราณบุรี แห่ง 1 292,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต าบลทบัใต ้อ าเภอหวัหนิ จงัหวดั แห่ง 1 294,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนละเมาะ ต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหนิ จงัหวดั แห่ง 1 158,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัทุ่งนอ้ย ต าบลเขาแดง อ าเภอกยุบุรี จงัหวดั แห่ง 1 94,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขาแดง ต าบลเขาแดง อ าเภอกยุบุรี จงัหวดั แห่ง 1 219,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสบิสองหุน้ ต าบลไร่ใหม่ อ าเภอสามรอ้ยยอด แห่ง 1 147,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองไทร ต าบลไร่ใหม่ อ าเภอสามรอ้ยยอด แห่ง 1 271,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเหยีง ต าบลหนิเหลก็ไฟ อ าเภอหวัหนิ แห่ง 1 81,700                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยไทรงาม ต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหนิ แห่ง 1 361,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหมู ต าบลกยุบุรี อ าเภอกยุบุรี จงัหวดั แห่ง 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนด.ีมากาเร็ตฟลุเลอร ์ต าบลหาดขาม อ าเภอกยุบุรี แห่ง 1 85,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นส าโหรง ต าบลสามกระทาย อ าเภอกยุบุรี แห่ง 1 123,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวัตาลแถว ต าบลสามรอ้ยยอด อ าเภอสามรอ้ย

ยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 234,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศาลาลยั ต าบลศาลาลยั อ าเภอสามรอ้ยยอด แห่ง 1 209,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บา้นเมอืงเก่า) ต าบลปราณบุรี 

อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 208,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปากเหมอืง ต าบลกยุเหนือ อ าเภอกยุบุรี จงัหวดั แห่ง 1 199,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์

เขต 2 ต าบลหนองตาแตม้ อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,319,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,254,900                    
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รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้นบาง

เจริญ ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 426,200                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้นใน

ลอ็ค ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,950,400                    

รายการระดบัที1่: รัว้ลวดหนาม ขนาด 7 เสน้ โรงเรียนบา้นคลองลอย ต าบล

ร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 118,900                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้นทุ่ง

ตาแกว้ ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 511,400                      

รายการระดบัที1่: รัว้ลวดหนาม ขนาด 7 เสน้ โรงเรียนบา้นอ่าวนอ้ย ต าบล

อ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 78,100                        

รายการระดบัที1่: รัว้ลวดหนาม ขนาด 7 เสน้ โรงเรียนบา้นหว้ยใหญ่ ต าบล

คลองวาฬ อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 169,900                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 9,155,100                 

งบลงทนุ 9,155,100                 

ครุภณัฑ์ 9,155,100                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 987,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น โรงเรียนบา้นพใุหญ่ ต าบลสามรอ้ยยอด 

อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร โรงเรียนบา้นหนองกา ต าบล

ปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นหนองซอ 

ต าบลหนิเหลก็ไฟ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นปากน า้ปราณ 

ต าบลปากน า้ปราณ อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นปรือนอ้ย 

ต าบลปากน า้ปราณ อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นหนองเกด 

ต าบลหาดขาม อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนิเทนิ ต าบลแสงอรุณ อ าเภอทบัสะแก

 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนสามคัคีร่วมจติ ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนพฒันาประชานุเคราะห ์ต าบลหว้ยทราย 

อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นเหมอืงแร่ ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทบั

สะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นดอนทอง ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอ

บางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นวงัยาว ต าบลทองมงคล อ าเภอบาง

สะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 100,000                      



73 / 104

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03770000 จงัหวดัประจวบครีีขนัธ ์

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนธนาคารออมสนิ ต าบลร่อนทอง อ าเภอบาง

สะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหว้ยแกว้ ต าบลพงศป์ระศาสน ์อ าเภอ

บางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนวงั

มะเดื่อ ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนวดั

ดอนตะเคียน ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดั ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

เนินพยอม สาขาบงึนคร ต าบลบงึนคร อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

เนินพยอม ต าบลบงึนคร อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ใบ 3 27,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

รวมไทย ต าบลหาดขาม อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ใบ 2 18,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

พใุหญ่ ต าบลสามรอ้ยยอด อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ใบ 2 19,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

บางปู ต าบลสามรอ้ยยอด อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

วงัวน (ชูชพี-สนิทพลอยนอ้ยอปุถมัภ)์ ต าบลหนองตาแตม้ อ าเภอปราณบุรี 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ใบ 2 19,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นถ า้เขานอ้ย ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จงัหวดั ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นดอนส านกั ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นไร่บนสามคัคี ต าบลชา้งแรก อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดั ใบ 1 8,700                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,487,200                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นคอกชา้ง ต าบล

บ่อนอก อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองเสอื ต าบล

อ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี

 2 ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองมะค่า 

ต าบลอ่างทอง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นดอนสงา่ ต าบล

ก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสวนหลวง ต าบล

พงศป์ระศาสน ์อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นทุ่งสเีสยีด ต าบล

ทรายทอง อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นดอนกลาง ต าบล

สามกระทาย อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเนินพยอม ต าบล

บงึนคร อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นลาดวถิ ีต าบล

ศิลาลอย อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง

 ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน ์

ต าบลพงศป์ระศาสน ์อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 293,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นอ่าวนอ้ย ต าบล

อ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวงัมะเดื่อ ต าบลอ่าว

นอ้ย อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัถ า้คีรีวงศ ์ต าบล

ธงชยั อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนไตรกติทตัตานนท ์

ต าบลชยัเกษม อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัดอนตะเคียน 

ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองฆอ้ง 

ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นไชยราช ต าบล

ไชยราช อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นชา้งเผอืก ต าบล

ไชยราช อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัก ามะเสน ต าบล

ทรายทอง อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นคอกชา้ง ต าบลบ่อ

นอก อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นยางเขา ต าบลชยั

เกษม อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นบางเจริญ ต าบลไชย

ราช อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นดอนส านกั 

ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นดอนส าราญ

 ต าบลแม่ร าพงึ อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นวงัยาว 

ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 12,000                        



75 / 104

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03770000 จงัหวดัประจวบครีีขนัธ ์

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นทุ่งไทร 

ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหว้ยสกั 

ต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

ต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นปากเหมอืง 

ต าบลกยุเหนือ อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นเนินพยอม 

ต าบลบงึนคร อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ดอนส านกั ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ไชยราช ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นเกาะไผ่ ต าบลไร่

ใหม่ อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นบน ต าบลกยุบุรี 

อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 730,100                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นยางชมุ ต าบลหาดขาม อ าเภอกยุบุรี จงัหวดั ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองเป่าป่ี ต าบลศาลาลยั อ าเภอสามรอ้ยยอด

 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดักยุบุรี ต าบลกยุบุรี อ าเภอกยุบุรี จงัหวดั ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นดอนส าราญ ต าบลแม่ร าพงึ อ าเภอบางสะพาน

 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัถ า้คีรีวงศ ์ต าบลธงชยั อ าเภอบางสะพาน 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนไตรกติทตัตานนท ์ต าบลชยัเกษม อ าเภอบาง

สะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นทุ่งสเีสยีด ต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพาน

นอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นชะม่วง ต าบลพงศป์ระศาสน ์อ าเภอบาง

สะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นบางสะพานนอ้ย ต าบลบางสะพาน อ าเภอบาง

สะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นบางเบดิ ต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพาน

นอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 28,200                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นทุ่งตาแกว้ ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทบัสะแก 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองหว้ยฝาด ต าบลปากแพรก อ าเภอบาง

สะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหว้ยยางมติรภาพที่ 35 ต าบลหว้ยยาง อ าเภอ

ทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนวดัถ า้คีรีวงศ ์ต าบลธงชยั อ าเภอบางสะพาน จงัหวดั จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นดอนส าราญ ต าบลแม่ร าพงึ อ าเภอบางสะพาน จงัหวดั จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นหว้ยยางมติรภาพที่ 35 ต าบลหว้ยยาง อ าเภอทบัสะแก

 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นชะม่วง ต าบลพงศป์ระศาสน ์อ าเภอบางสะพาน จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนไตรกติทตัตานนท ์ต าบลชยัเกษม อ าเภอบางสะพาน จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นบางสะพานนอ้ย ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพาน

นอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองหว้ยฝาด ต าบลปากแพรก อ าเภอบางสะพาน

นอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนอนุบาลทบัสะแก ต าบลทบัสะแก

 อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 2 35,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นยางเขา ต าบลชยัเกษม 

อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนวดัดอนตะเคียน ต าบลบาง

สะพาน อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหว้ยน า้พ ุต าบลหว้ยทราย 

อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นชะม่วง ต าบลพงศ์

ประศาสน ์อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นบางสะพานนอ้ย ต าบลบาง

สะพาน อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวงัมะเดื่อ ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอ

เมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 23,200                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนพฒันาประชานุเคราะห ์ต าบล

หว้ยทราย อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นในลอ็ค ต าบลทองมงคล 

อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดันาผกัขวง ต าบลก าเนิดนพ

คุณ อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นไชยราช ต าบลไชยราช 

อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,656,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นคลองลอย ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหนองหว้ยฝาด ต าบลปากแพรก อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลทบัสะแก ต าบลทบัสะแก อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นดอน

ส านกั ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ยางมติรภาพที่ 35 ต าบลหว้ยยาง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 16 25,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนประชา

ราษฏรบ์  ารุง ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

ใจด ีต าบลเขาลา้น อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 16 25,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เหมอืงแร่ ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

อ่างทอง ต าบลอ่างทอง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหนอง

หอย ต าบลอ่างทอง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 37 58,460                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

ส าราญ ต าบลแม่ร าพงึ อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 26 41,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นยาง

เขา ต าบลชยัเกษม อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองฆอ้ง ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 12 18,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนมูลนิธิ

ศึกษา ต าบลชา้งแรก อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 18 28,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหาด

ขาม ต าบลหาดขาม อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปรือ

นอ้ย ต าบลปากน า้ปราณ อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงัก์

พง (รฐัราษฏรบ์  ารุง) มติรภาพที่ 158 ต าบลวงักพ์ง อ าเภอปราณบุรี จงัหวดั ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่ง

ยาว ต าบลทบัใต ้อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 50 79,000                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโป่ง

กะสงั ต าบลหาดขาม อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

มะขาม ต าบลดอนยายหนู อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 33 52,140                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงั

โบสถ ์ต าบลหนิเหลก็ไฟ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงั

ขอ่ย ต าบลทบัใต ้อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

บ่อกุ่ม ต าบลดอนยายหนู อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 37 58,460                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสาม

กระทาย ต าบลสามกระทาย อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

กระทงิ ต าบลกยุบุรี อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นป่า

ถลม่ ต าบลสามกระทาย อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัดอน

ยายหนู ต าบลดอนยายหนู อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

จกิ ต าบลไร่ใหม่ อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัเกษตร

กนัทราราม ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

หมู ต าบลกยุบุรี อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ครา้ ต าบลหนิเหลก็ไฟ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปากน า้ปราณ ต าบลปากน า้ปราณ อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 90 142,200                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองพลบั ต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนสามแยก

ป่าถลม่ ต าบลสามกระทาย อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคัน่กระได ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัดอนยาง ต าบลธงชยั อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ชา้งเผอืก ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหว้ยยางมติรภาพที่ 35 ต าบลหว้ยยาง 

อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นวงัน า้เขยีว ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน

 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นทุ่งไทร ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพาน

นอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโป่งกะสงั ต าบลหาดขาม อ าเภอกยุบุรี ชดุ 1 126,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดันาหว้ย (แสงกลา้ประชาสรรค)์ ต าบลปราณบุรี

 อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นเขาแดง ต าบลเขาแดง อ าเภอกยุบุรี จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นทบัใต ้ต าบลทบัใต ้อ าเภอหวัหนิ จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลกยุเหนือ อ าเภอกยุบุรี จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดัเกษตรกนัทราราม ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามรอ้ยยอด 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหว้ยน า้พ ุต าบลหว้ยทราย อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหว้ยสกั ต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 3,558,360                 

งบลงทนุ 3,558,360                 

ครุภณัฑ์ 3,558,360                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 91,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 2 ต าบลหนองตาแตม้ อ าเภอ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 2 ต าบลหนองตาแตม้ อ าเภอปราณบุรี ตู ้ 4 32,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 2 ต าบลหนองตาแตม้ อ าเภอปราณบุรี ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 2 ต าบลหนองตาแตม้ อ าเภอปราณบุรี ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 2 ต าบลหนองตาแตม้ อ าเภอปราณบุรี ตู ้ 2 15,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 519,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์

เขต 1 ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 7 112,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 ต าบล

คลองวาฬ อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 2 ต าบล

หนองตาแตม้ อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 ต าบลคลองวาฬ 

อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 16,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03770000 จงัหวดัประจวบครีีขนัธ ์

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 2 ต าบลหนองตาแตม้ 

อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 4 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 2 ต าบล

หนองตาแตม้ อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 2 ต าบลหนองตาแตม้ อ าเภอปราณบุรี เครื่อง 4 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 3 (40 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 2 ต าบลหนองตาแตม้ อ าเภอปราณบุรี เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 11 63,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 3 7,500                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 

ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 ต าบล

คลองวาฬ อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 23,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 82,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 2 ต าบลหนองตาแตม้ อ าเภอปราณบุรี 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 ต าบลคลองวาฬ อ าเภอ

เมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 2 ต าบลหนองตาแตม้ 

อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 2 ต าบลหนองตาแตม้ อ าเภอปราณบุรี 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตู ้ 2 18,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 248,800                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์

เขต 2 ต าบลหนองตาแตม้ อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตวั 3 57,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 20,800                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03770000 จงัหวดัประจวบครีีขนัธ ์

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 2 ต าบลหนองตาแตม้ อ าเภอปราณบุรี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 2 46,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 2 ต าบลหนองตาแตม้ อ าเภอปราณบุรี เครื่อง 2 46,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 2 46,400                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,616,360                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นทองอนิทร ์ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นต าหรุ (วงิประชาสงเคราะห)์ ต าบลเขานอ้ย อ าเภอปราณบุรี 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองหอย ต าบลวงักพ์ง อ าเภอปราณบุรี จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองขาม (สนัติกาญจนร์าษฎรบ์  ารุง) ต าบลศาลาลยั อ าเภอ

สามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นในลอ็ค ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นลาดวถิ ีต าบลศิลาลอย อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

ธนาคารออมสนิ ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

บา้นบางเจริญ ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหว้ยน า้พ ุต าบลหว้ยทราย อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นทุ่งสเีสยีด ต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ยางมติรภาพที่ 35 ต าบลหว้ยยาง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้น

อ่างทอง ต าบลอ่างทอง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัหนอง

หอย ต าบลอ่างทอง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 36 60,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

มะค่า ต าบลอ่างทอง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 28 47,040                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัดอนยาง

 ต าบลธงชยั อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 36 60,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นในลอ็ค

 ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ฆอ้ง ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 24 40,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่ง

สเีสยีด ต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 22 36,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนมูลนิธศึิกษา

 ต าบลชา้งแรก อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 44 73,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นไร่บน

สามคัคี ต าบลชา้งแรก อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 41 68,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นทบัใต ้

ต าบลทบัใต ้อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 51 85,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

คาง ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

จกิ ต าบลไร่ใหม่ อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัดอน

ยายหนู ต าบลดอนยายหนู อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 15 25,200                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

คอกชา้ง ต าบลบ่อนอก อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

คัน่กระได ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนสมาคม

เลขานุการสตรี 1 ต าบลชยัเกษม อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

บางสะพานนอ้ย ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ไชยราช ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลบางสะพานนอ้ย ต าบลชา้งแรก อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นไร่

บนสามคัคี ต าบลชา้งแรก อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นพุ

นอ้ย ต าบลสามรอ้ยยอด อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นอ่างทอง ต าบล

อ่างทอง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 

ต าบลชยัเกษม อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 120,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 13,482,700                

งบลงทนุ 13,482,700                

ครุภณัฑ์ 693,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 58,800                        
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รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

หว้ยไคร ้ต าบลบงึนคร อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ใบ 2 19,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียน

อานนัท ์ต าบลหว้ยสตัวใ์หญ่ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ใบ 4 39,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 635,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้ต าบลบงึนคร อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวไลย ต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนนเรศวรหว้ยผึ้ง ต าบลหว้ยสตัวใ์หญ่ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนอานนัท ์ต าบลหว้ยสตัว ์

ใหญ่ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนอานนัท ์ต าบลหว้ยสตัวใ์หญ่ อ าเภอ

หวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 135,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,788,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,041,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกันกัเรียน (4 หอ้ง แบบกรมอาชวีศึกษา) โรงเรียน

บา้นหว้ยไคร ้ต าบลบงึนคร อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หลงั 1 1,306,000                    

รายการระดบัที1่: สปช. 303/28 (บา้นพกัครูเรือนแถว) โรงเรียนอานนัท ์

ต าบลหว้ยสตัวใ์หญ่ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หลงั 1 4,735,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,725,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวไลย ต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหนิ จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนเรศวรหว้ยผึ้ง ต าบลหว้ยสตัวใ์หญ่ อ าเภอหวัหนิ แห่ง 1 216,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้ต าบลบงึนคร อ าเภอหวัหนิ จงัหวดั แห่ง 1 658,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอานนัท ์ต าบลหว้ยสตัวใ์หญ่ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดั แห่ง 1 350,600                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,022,100                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนวไลย 

ต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,557,400                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียน

นเรศวรหว้ยผึ้ง ต าบลหว้ยสตัวใ์หญ่ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 3,464,700                    

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 24,692,800                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 23,492,400                

งบลงทนุ 23,492,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,492,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 17,589,500                   

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนหวัหนิ ต าบลหวัหนิ 

อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร-หอประชมุ แบบ 100/27 โรงเรียนบางสะพาน

นอ้ยวทิยาคม ต าบลปากแพรก อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดั หลงั 1 8,071,000                    

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนหวัหนิ ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดั หลงั 1 8,878,000                    
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ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนทบั

สะแกวทิยา ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,743,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบางสะพานวทิยา ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบาง

สะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหวัหนิ ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดั แห่ง 1 488,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสามรอ้ยยอดวทิยาคม ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามรอ้ย

ยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 469,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการปราณบุรี ต าบลปราณบุรี

 อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 740,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนธงชยัวทิยา ต าบลธงชยั อ าเภอบางสะพาน จงัหวดั แห่ง 1 323,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองพลบัวทิยา ต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหนิ แห่ง 1 351,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชยัเกษมวทิยา ต าบลชยัเกษม อ าเภอบางสะพาน แห่ง 1 708,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอ่าวนอ้ยวทิยานิคม ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 304,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหว้ยยางวทิยา ต าบลหว้ยยาง อ าเภอทบัสะแก แห่ง 1 502,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนยางชมุวทิยา ต าบลหาดขาม อ าเภอกยุบุรี จงัหวดั แห่ง 1 356,000                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 1,200,400                 

งบลงทนุ 1,200,400                 

ครุภณัฑ์ 1,200,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนธงชยัวทิยา

 ต าบลธงชยั อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนหนองพลบั

วทิยา ต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 2,466,900                 

การจดัการศึกษาเพือ่นกัเรียนพกิารโดยโรงเรียนศึกษาพเิศษ 819,500                   

งบลงทนุ 819,500                   

ครุภณัฑ์ 819,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 203,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์

 ต าบลพงศป์ระศาสน ์อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 4 188,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

โสตศึกษาเทพรตัน ์ต าบลพงศป์ระศาสน ์อ าเภอบางสะพาน จงัหวดั ใบ 1 15,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 534,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบอตุสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด ์โรงเรียน

โสตศึกษาเทพรตัน ์ต าบลพงศป์ระศาสน ์อ าเภอบางสะพาน จงัหวดั เครื่อง 1 268,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้ ขนาด 50 ปอนด ์โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์

 ต าบลพงศป์ระศาสน ์อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 45 คิวบกิฟตุ โรงเรียนโสตศึกษาเทพ

รตัน ์ต าบลพงศป์ระศาสน ์อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตู ้ 1 66,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 82,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน ์ต าบลพงศป์ระศาสน ์อ าเภอ

บางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 200 น้ิว

 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน ์ต าบลพงศป์ระศาสน ์อ าเภอบางสะพาน 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จอ 1 40,000                        

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 41,200                     

งบลงทนุ 41,200                     

ครุภณัฑ์ 41,200                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์ เครื่อง 1 14,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 27,200                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลคลองวาฬ 

อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตวั 2 27,200                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 1,046,200                 

งบลงทนุ 1,046,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,200                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,046,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน ์ต าบลพงศ์

ประศาสน ์อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,046,200                    

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 560,000                   

งบอดุหนุน 560,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 560,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 560,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 212,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 212,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 212,000                   

งบด าเนินงาน 212,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 212,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 212,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 552,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 552,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 88,000                     

งบด าเนินงาน 88,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 88,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 88,000                        

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 20,000                     
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งบด าเนินงาน 20,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 20,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 444,000                   

งบด าเนินงาน 444,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 444,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 444,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 65,542,400                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 57,042,400                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 57,042,400                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 45,595,300                

งบอดุหนุน 45,595,300                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 45,595,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 45,595,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 9,078,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 2,088,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 4,085,100                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 4,312,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 26,032,100                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 11,447,100                

งบอดุหนุน 11,447,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 11,447,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 11,447,100                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 1,124,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 258,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 505,800                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 533,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 9,024,900                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 8,500,000                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 7,100,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 7,100,000                 

งบลงทนุ 7,100,000                 

ครุภณัฑ์ 7,100,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2(จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  วทิยาลยัการอาชพีวงัไกลกงัวล ต าบลหวัหนิ 

อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 40 1,200,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มเสมอืนจริงแบบสามมติิดว้ยหุ่นยนตพ์รอ้ม

จอแสดงผล LCD ติดในตวัไม่นอ้ยกวา่ 20 น้ิว พรอ้มเครื่องเชือ่มมกิ, ทกิ 

และไฟฟ้า  วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน ต าบลทองมงคล อ าเภอบาง เครื่อง 1 3,000,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องกดั ซเีอน็ซ ีพรอ้มโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพ

ชิ้นงานและโปรแกรม CAD/CAM  วทิยาลยัการอาชพีปราณบุรี  ต าบล

ปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 2,900,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 1,400,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 1,400,000                 

งบลงทนุ 1,400,000                 

ครุภณัฑ์ 1,400,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการบญัช ีแบบเวบ็เบสเทคโนโลย ี 

วทิยาลยัเทคนิคประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 1,400,000                    

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์ 40,125,400                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 40,125,400                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 40,125,400                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 40,125,400                

งบลงทนุ 40,125,400                

ครุภณัฑ์ 7,360,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,360,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการทดสอบทกัษะทางวชิาชพีวศิวกรรมโยธาและ

วศิวกรรมส ารวจ ต าบลหนองแก อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 7,360,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 32,765,400                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 32,765,400                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารปฏบิตัิการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

ต าบลหนองแก อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 1 29,400,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารวศิวกรรมโยธา 3 ต าบลหนองแก อ าเภอ

หวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 1 3,365,400                    

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 1,040,100                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,040,100                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 1,040,100                 

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 1,040,100                 

งบอดุหนุน 1,040,100                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,040,100                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์วทิยาศาสตรส์ าหรบัใชใ้นอาคารปฏบิตัิการดา้น

พชื ต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 1,040,100                    

มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 20,000,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 20,000,000                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 20,000,000                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 20,000,000                

งบอดุหนุน 20,000,000                

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารหอ้งสมดุศูนยก์ารเรียนรู ้คลงัสมองพฒันา

ทอ้งถิน่ (SDU Library & Co-Community Space Center) ศูนย์

การศึกษานอกที่ต ัง้หวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รายการ 1 20,000,000                   

กระทรวงสำธำรณสขุ 115,162,700               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 115,059,300              
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แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 113,899,900              

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 9,461,000                 

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 9,461,000                 

งบลงทนุ 9,461,000                 

ครุภณัฑ์ 9,461,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 9,461,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลร่อนทอง ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน

 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลร่อนทอง ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลร่อนทอง ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จงัหวดั เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ร่อนทอง ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ร่อนทอง ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลร่อนทอง ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลหวัหนิ ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลหวัหนิ ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลหวัหนิ ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลหวัหนิ ต าบลหวั

หนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลหวัหนิ ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลหวัหนิ ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลหวัหนิ 

ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลหวัหนิ ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลหวัหนิ ต าบลหวั

หนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลหวัหนิ ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลหวัหนิ ต าบลหวั

หนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลหวัหนิ ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลหวัหนิ 

ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 75,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองวาฬ ต าบลคลองวาฬ 

อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะหลกั ต าบลเกาะหลกั อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลเกาะหลกั ต าบลเกาะหลกั อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

เกาะหลกั ต าบลเกาะหลกั อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลเกาะหลกั ต าบลเกาะหลกั อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหว้ยน า้พ ุต าบลหว้ยทราย 

อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหว้ยน า้พ ุต าบลหว้ยทราย อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นหว้ยน า้พ ุต าบลหว้ยทราย อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหว้ยน า้พ ุต าบลหว้ยทราย อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นหว้ยน า้พ ุต าบลหว้ยทราย อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหว้ยน า้พ ุต าบลหว้ยทราย อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นหว้ยน า้พ ุต าบลหว้ยทราย อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งขี้ต่าย ต าบลพงศป์ระศาสน ์อ าเภอบาง

สะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลเฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนีิ บา้นนิคม 

กม.5 ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองยายเอม ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองยายเอม ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลทุ่งโก ต าบลบ่อนอก อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั เครื่อง 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งโก ต าบลบ่อนอก อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 2 140,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนิเหลก็ไฟ ต าบลหนิเหลก็ไฟ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

หนิเหลก็ไฟ ต าบลหนิเหลก็ไฟ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนิเหลก็ไฟ ต าบลหนิเหลก็ไฟ อ าเภอหวัหนิ

 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนิเหลก็ไฟ ต าบลหนิเหลก็ไฟ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนิเหลก็ไฟ ต าบลหนิเหลก็ไฟ อ าเภอหวัหนิ

 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนิเหลก็ไฟ ต าบลหนิเหลก็ไฟ อ าเภอหวัหนิ

 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหนิเหลก็ไฟ ต าบลหนิเหลก็ไฟ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองพลบั ต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหนิ จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

หนองพลบั ต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองพลบั ต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหนิ

 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองพลบั ต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองพลบั ต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหนิ

 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 3 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองพลบั ต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหนิ

 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหนองพลบั ต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหนิ จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลทบัใต ้ต าบลทบัใต ้อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทบัใต ้ต าบลทบัใต ้อ าเภอหวัหนิ จงัหวดั เครื่อง 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลธงชยั ต าบลธงชยั อ าเภอบางสะพาน จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลธงชยั 

ต าบลธงชยั อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลธงชยั ต าบลธงชยั อ าเภอบางสะพาน เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชยัเกษม ต าบลชยัเกษม อ าเภอบางสะพาน

 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 70,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทองมงคล ต าบลทองมงคล อ าเภอบาง

สะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 70,000                        

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 104,438,900              

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 104,438,900              

งบลงทนุ 104,438,900              

ครุภณัฑ์ 13,600,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 13,600,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืเจาะตดักระดูกความเร็วสูงดว้ยไฟฟ้า 

โรงพยาบาลประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 1,760,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพีระบบ

รวมศูนยไ์ม่นอ้ยกวา่ 8 เตียง โรงพยาบาลหวัหนิ ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องระบบทางเดนิหายใจ ไฟเบอรอ์อ็ฟติก 

โรงพยาบาลหวัหนิ ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 1,280,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจส าหรบัทารกแรกเกดิชนิดความถีสู่ง 

โรงพยาบาลประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั 

โรงพยาบาลประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 4 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัท ัว่ไประบบไฟฟ้าพรอ้มรีโมทคอนโทรล 

โรงพยาบาลสามรอ้ยยอด ต าบลไร่ใหม่ อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดั เตียง 1 1,760,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 90,838,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 27,333,300                   

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นหนองตาจ่า ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลปากน า้ปราณ ต าบลปากน า้ปราณ อ าเภอปราณบุรี จงัหวดั หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลไร่เก่า ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นด่านสงิขร ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์ หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นหนองหอย ต าบลอ่างทอง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดั หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลชา้งแรก ต าบลชา้งแรก อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดั หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารพกัเจา้หนา้ที่ 7 ชัน้ 96 หอ้ง เป็นอาคาร คสล. 7 ชัน้

 พื้นที่ใชส้อยประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางสะพาน ต าบล

ก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หลงั 1 20,376,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 53,289,500                   
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รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอก-อบุตัิเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางสะพาน ต าบลก าเนิด

นพคุณ อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หลงั 1 50,306,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นทุ่งเคลด็ 

ต าบลเกาะหลกั อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หลงั 1 2,983,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,216,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารซกัฟอก จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 450 ตารางเมตร โรงพยาบาลสามรอ้ยยอด ต าบลไร่ใหม่ 

อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หลงั 1 10,216,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,159,400                 

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 1,159,400                 

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 1,159,400                 

งบลงทนุ 1,159,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,159,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอหวัหนิ ต าบลทบัใต ้อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หลงั 1 1,159,400                    

กรมควบคุมโรค 103,400                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 103,400                   

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงใน

ระดบัภูมภิาค 103,400                   

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดน 103,400                   

งบลงทนุ 103,400                   

ครุภณัฑ์ 103,400                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 89,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

พรมแดนสงิขร ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรค พรอ้มบนัได 2 ชัน้ พรมแดนสงิขร ต าบล

คลองวาฬ อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 8,900                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์ท่าอากาศยานหวัหนิ ต าบลหวัหนิ 

อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์พรมแดนสงิขร ต าบลคลองวาฬ อ าเภอ

เมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตู ้ 1 5,500                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 13,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) ท่า

อากาศยานหวัหนิ ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) ท่าเรือ

ประจวบคีรีขนัธ ์(บางสะพาน) ต าบลแม่ร าพงึ อ าเภอบางสะพาน จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) 

พรมแดนสงิขร ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั เครื่อง 1 4,500                         

กระทรวงอตุสำหกรรม 178,600                   

ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 178,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 178,600                   
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ส่งเสริมและพฒันาอตุสาหกรรมอยา่งย ัง่ยนื 178,600                   

สนบัสนุนการด าเนินงานในส่วนภูมภิาค 178,600                   

งบลงทนุ 178,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 178,600                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 178,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารส านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดั ต าบล

ประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 178,600                      

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 37,070,000                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 8,748,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 8,748,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 7,969,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 7,969,000                 

งบลงทนุ 20,000                     

ครุภณัฑ์ 20,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 10 แผ่น  

ส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์

อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 20,000                        

งบอดุหนุน 7,949,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,949,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขานอ้ย ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยสามพนันาม ต าบลหนิเหลก็ไฟ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขาตะเกยีบ ต าบลหนองแก อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าสุญญตา ต าบลหนองตาแตม้ อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองขา้วเหนียว ต าบลสามรอ้ยยอด อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดั วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหาดขาม ต าบลหาดขาม อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทุ่งนอ้ย ต าบลเขาแดง อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขาแดง ต าบลเขาแดง อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันิคมราษฎรร์งัสรรค ์ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัตะแบกโพรง ต าบลอ่างทอง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัถ า้จนัทร ์ต าบลอ่างทอง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันาหนอง ต าบลอ่างทอง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทางสาย ต าบลธงชยั อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ วดั 1 233,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัชะม่วง ต าบลพงศป์ระศาสน ์อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขากระจ ิต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับรรพตาเรืองราม ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดั วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณะและปฏสิงัขรณ์พระอาราม

หลวงวดัคลองวาฬ ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดั วดั 1 1,330,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณะและปฏสิงัขรณ์พระอาราม

หลวงวดัธรรมกิาราม ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ วดั 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณะและปฏสิงัขรณ์พระอาราม

หลวงวดัเกาะหลกั ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์ วดั 1 660,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณะและปฏสิงัขรณ์พระอาราม

หลวงวดัเขาโบสถ ์ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จงัหวดั วดั 1 1,330,000                    

พระพทุธศาสนาไดร้บัการส่งเสริมและเผยแผห่ลกัธรรม 779,000                   

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 779,000                   

งบอดุหนุน 779,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 779,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการจดัสรา้งอาคารปฏบิตัิธรรมวดัเกาะ

หลกั ต าบลเกาะหลกั อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 779,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 28,322,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 22,652,000                

การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความม ัน่คงภายในประเทศ 1,652,000                 

การบริหารจดัการความม ัน่คงชายแดน 1,652,000                 

งบลงทนุ 1,652,000                 

ครุภณัฑ์ 1,652,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,652,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ รร.ตชด.บา้นป่าหมาก ต าบลศาลาลยั อ าเภอสามรอ้ยยอด 

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

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ รร.ตชด.บา้นเขาจา้ว ต าบลเขาจา้ว อ าเภอปราณบุรี จงัหวดั หอ้ง 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ รร.ตชด.บา้นท่าวงัหนิ ต าบลเขาจา้ว อ าเภอปราณบุรี จงัหวดั

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

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ ศกร.ตชด.บา้นคีรีลอ้ม ต าบลชา้งแรก อ าเภอบางสะพานนอ้ย 

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

การบงัคบัใชก้ฎหมาย อ านวยความยตุธิรรม และบริการประชาชน 21,000,000                

การตรวจพสูิจนห์ลกัฐานและการด าเนินการดา้นนิตวิทิยาศาสตรต์ ารวจ 21,000,000                

งบลงทนุ 21,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารที่ท  าการ พสูิจนห์ลกัฐานจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์พรอ้มส่วนประกอบ ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โครงการ 1 21,000,000                   
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แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 5,670,000                 

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 5,670,000                 

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 5,670,000                 

งบลงทนุ 5,670,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,670,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,670,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัระดบั รอง ผบก. ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ ์  ต าบล

อ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หลงั 3 5,670,000                    

หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 135,200                   

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ 

ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 2 49,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว ) และ ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังาน

คณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ต าบล

ประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสำหกจิ 260,661,700               

สถาบนัการบนิพลเรือน 10,200,200                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 10,200,200                

การผลติและพฒันาบคุลากรดา้นการบนิ 10,200,200                

จดัการเรียนการสอนดา้นการบนิ 10,200,200                

งบลงทนุ 10,200,200                

ครุภณัฑ์ 10,200,200                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 10,200,200                   

รายการระดบัที1่: เครื่องยนตเ์ครื่องบนิดเีซล ขนาด 135 แรงมา้ ส าหรบั

เครื่องบนิ Diamond DA40 TDI อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 3 5,989,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องยนตเ์ครื่องบนิดเีซล ขนาด 135 แรงมา้ ส าหรบั

เครื่องบนิ Diamond DA42 TDI อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 2 3,962,600                    

รายการระดบัที1่: ชดุแผงเกบ็เครื่องมอืและอปุกรณ์ (STORAGE TOOL 

RACK) อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 65,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยติดเครื่องยนต ์(AIRCRAFT START UNIT) 

อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 2 182,800                      
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การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 737,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 737,200                   

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 737,200                   

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 737,200                   

งบลงทนุ 329,700                   

ครุภณัฑ์ 329,700                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 329,700                      

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้ง CCTV IP Camera แบบกลอ้ง 4 ตวั พรอ้ม

อปุกรณ์ประกอบ ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 1 329,700                      

งบอดุหนุน 407,500                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 407,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน คนั 1 407,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ เริ่มต ัง้แต่ปี 2558 - 2562 คนั 1 187,100                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ คนั 1 187,100                      

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

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลางส านกังานประจวบคีรีขนัธ ์

ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ คนั 1 220,400                      

การประปาส่วนภูมภิาค 246,684,300              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 238,988,300              

โครงการพฒันากรุงเทพมหานคร และเมอืงปริมณฑล 238,988,300              

ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปาอาคาร (ภาคกลาง) 107,409,900              

งบลงทนุ 107,409,900              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 107,409,900                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 107,409,900                 

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งระบบผลติน า้ขนาด 500 ลบ.ม./ชม.

พรอ้มปรบัปรุงโรงสูบน า้แรงต า่และก่อสรา้งถงัน า้ใสขนาด 10,000 ลบ.ม. 

สถานีผลติน า้เขาเสวยราชย ์ต าบลทบัใต ้ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดั แห่ง 1 77,461,300                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งโรงกรองน า้ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. ถงัน า้

ใส 1,000 ลบ.ม. และหอถงัสูงขนาด 300 ลบ.ม. สถานีจ่ายน า้หว้ยมงคล 

อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 29,948,600                   

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ (ภาคกลาง) 131,578,400              

งบลงทนุ 131,578,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 131,578,400                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 131,578,400                 

รายการระดบัที1่: โครงการวางท่อส่งน า้จากสถานีผลติน า้นายางถงึสถานีจ่าย

น า้สามพระยา อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 94,691,100                   

รายการระดบัที1่: โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน า้บริเวณพื้นที่ชมุชนเขา

ตะเกยีบ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 24,056,900                   

รายการระดบัที1่: โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน า้บริเวณ ชมุชนสมอพงษ ์

และชมุชนบา้นบ่อฝ้าย อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 12,830,400                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 7,696,000                 

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 7,696,000                 
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ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 7,696,000                 

งบลงทนุ 7,696,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,696,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,696,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอยชมุชนบา้นไร่ใน หมู่ 4

 ต าบลชา้งแรก อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอยชมุชนบา้นไร่บน หมู่ 6

 ต าบลชา้งแรก อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 5 ซอยบา้นปากเหมอืง

หนองไอพ้รม ต าบลกยุเหนือ อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 896,000                      

การเคหะแหง่ชาติ 3,040,000                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 3,040,000                 

โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 3,040,000                 

 พฒันาสภาพแวดลอ้มชมุชนเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติชมุชน 3,040,000                 

งบอดุหนุน 3,040,000                 

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 3,040,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

เคหะชมุชนประจวบคีรีขนัธ ์ต าบลประจวบคีรีขนัธ ์อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรปราณบุรี ต าบลเขานอ้ย อ าเภอปราณบุรี จงัหวดั แห่ง 1 540,000                      

สภำกำชำดไทย 220,000                   

สภากาชาดไทย 220,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 220,000                   

โครงการเพิม่ศกัยภาพการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข 220,000                   

จดับริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทีเ่ป็นเลศิแบบครบวงจรใหป้ระชาชนรวมท ัง้

ผูด้อ้ยโอกาส 220,000                   

งบอดุหนุน 220,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนอตัโนมตัิ     ต าบล

หวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ แบบ 12 lead    ต าบลหวัหนิ 

อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 1 150,000                      

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 223,844,800               

จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ 223,844,800              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 223,844,800              

การพฒันาดา้นสงัคม 21,813,700                

เสริมสรา้งความสมัพนัธแ์ละเครือขา่ยความร่วมมอืระหวา่งหน่วยงาน/องคก์รในอาเซยีน 1,000,000                 

งบด าเนินงาน 1,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 470,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 490,000                      
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ยกระดบัคุณภาพการศึกษาศิลปวฒันธรรม รายได ้สุขภาพ และการสาธารณสุข

ตลอดจนการสรา้งความเขม้แขง็ของครอบครวั ชมุชน และภาคเีครือขา่ยรวมท ัง้ภาค

ประชาสงัคม 5,548,530                 

งบด าเนินงาน 5,548,530                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,548,530                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 754,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 987,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 2,949,580                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 170,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 112,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 23,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 551,150                      

เสริมสรา้งความม ัน่คง ปลอดภยับริเวณชายแดน พื้นทีต่อนใน ชายฝัง่ทะเล เกาะแก่ง 

และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัประเทศเพือ่นบา้น รวมท ัง้เพิม่ขดีความสามารถและ

สรา้งเครือขา่ยประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอาชญากรรม 3,060,970                 

งบด าเนินงาน 3,060,970                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,060,970                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 324,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 330,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,448,820                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 180,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 25,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภค 0 6,300                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 32,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 671,950                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 20,000                        

เสริมสรา้งการป้องกนัและลดอบุตัเิหตใุนการคมนาคม รวมถงึการเตรียมความพรอ้ม

รบัมอืภยัพบิตัิ 1,580,400                 

งบด าเนินงาน 1,580,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,580,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 345,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,021,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 98,700                        

ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 1,623,800                 

งบด าเนินงาน 1,623,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,623,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 85,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 207,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 420,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 889,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 21,200                        

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 9,000,000                 
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งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 9,000,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 48,482,500                

สรา้งเสริมการอนุรกัษ ์รกัษา ฟ้ืนฟู และป้องกนัปราบปรามผูท้ีก่ระท าผดิกฎหมายดา้น

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 1,479,600                 

งบลงทนุ 1,479,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,479,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,479,600                    

รายการระดบัที1่: ขดุคูกนัชา้ง ยาว 13.000 กโิลเมตร ลกึ 2.00 เมตร หรือ

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 52,000 ลูกบาศกเ์มตร ต าบลหาดขาม อ าเภอกยุ

บุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 1,479,600                    

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มของ

ชมุชน 628,500                   

งบด าเนินงาน 628,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 628,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 502,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 42,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 18,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 36,000                        

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตทิางทะเลและชายฝัง่ 20,000,000                

งบด าเนินงาน 20,000,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 19,900,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,000                        

เสริมสรา้งระบบป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการกดัเซาะ 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นแบบเรียงหนิใหญ่ บา้นทุ่งมะเม่า หมู่ที่ 13 

ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ แห่ง 1 20,000,000                   

ลดปริมาณขยะและเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการขยะและของเสยีอนัตราย 5,000,000                 

งบด าเนินงาน 5,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 280,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 194,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 145,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 937,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,849,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 202,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 99,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 292,000                      
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ส่งเสริมและสนบัสนุนการใชพ้ลงังานทดแทนและการอนุรกัษพ์ลงังาน 1,374,400                 

งบด าเนินงาน 494,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 494,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 57,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 209,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 140,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 72,000                        

งบลงทนุ 880,000                   

ครุภณัฑ์ 880,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 880,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บพลงังานแสงอาทติยข์นาดเลก็ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เครื่อง 8 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผลติน า้มนัไบโอดเีซล ขนาด 20 ลติร จงัหวดั เครื่อง 8 280,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุจกัรยานปัน่ไฟฟ้าตน้แบบ  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 8 200,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโซลา่เซลลร์ะดบัครวัเรือน  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชดุ 8 280,000                      

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 151,532,400              

พฒันาและคน้หาแหลง่ทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดั 5,500,000                 

งบด าเนินงาน 4,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 550,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 195,000                      

งบรายจ่ายอื่น 1,500,000                 

รายการระดบัที1่: กจิกรรมจดัแสดงแสง ส ีเสยีง เพือ่เทดิพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั  พระบดิาแห่งวทิยาศาสตรไ์ทย วนั 3 1,500,000                    

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานกระบวนการทอ่งเทีย่ว และสิ่งอ านวยความสะดวก 62,853,200                

งบลงทนุ 62,853,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 62,853,200                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 34,299,700                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีตสายอู่สมยศ  

เลยีบทางรถไฟ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ต าบลทบัสะแก อ าเภอทบัสะแก จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 2.330 กโิลเมตร สายทาง 2 7,317,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรลาดยางแบบสเลอรี่ซลีสาย

เพชรเกษม - แหลมกุ่ม หมุูท่ ี่ 5 และหมู่ที่ 7 ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทบัสะแก

 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์2 ช่วง รวมพื้นที่ลาดยางไม่นอ้ยกวา่ 14,160 ตาราง สายทาง 2 6,774,700                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายหลกัเขาปอ (ช่วงบน)

 หมู่ที่ 7 ต าบลอ่างทอง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ขนาดกวา้ง 

5.00 เมตร ยาว 1.600 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 4,875,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คอนกรีตเสริมเหลก็สายจดุชมววิเขานาหว้ย

 หมู่ที่ 3 ต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ขนาดกวา้ง

 5.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 2,176,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ลายกญุชร หมู่ที่ 7 

ต าบลหาดขาม อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ขนาดพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 1 3,010,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต ซอย 1 หนอง

เสอืด า - หนองครา้ หมู่ที่ 8 ต าบลหนิเหลก็ไฟ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,940 ตารางเมตร สายทาง 2 4,607,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นแขก - หาด

แหลมสน    อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ขนาดกวา้ง 6.00

 เมตร ยาว 1.185 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 5,540,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 936,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและซอ่มแซม อาคารที่พกันกัท่องเที่ยวเทยีบเรือ

ลอ่งคลองบา้นเขาแดง หมู่ที่ 2 ต าบลเขาแดง อ าเภอกยุบุรี จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 730.00 เมตร หนา 0.05 เมตร แห่ง 1 251,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและซอ่มแซมอาคารที่พกันกัท่องเที่ยวท่าเทยีบ

เรือลอ่งคลองบา้นเขาแดงหมู่ที่ 2 ต าบลเขาแดง อ าเภอกยุบุรี จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร แห่ง 1 685,500                      

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 26,017,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางยางพารา AC สาย ปข.1042 ทล.4-บา้น

หนิเทนิ อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ระยะทาง 1.670 สายทาง 1 9,300,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต (ช่วงที่ 2) 

สายเลยีบคลองชลประทาน 23 ซา้ย หมู่ที่ 6 ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามรอ้ย

ยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ขนาดกวา้ง 6.50 เมตร ระยะทาง 2.170 สายทาง 1 4,017,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางยางพารา AC สาย ปข.4045 แยก ทล.

3169 - บา้นยายพลอย อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ระยะทาง สายทาง 1 12,700,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหลก็ จดุชมววิเขานา

หว้ย หมู่ที่ 3 ต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ขนาด

กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร หนา 0.15 เมตร แห่ง 1 1,600,000                    

สรา้งเสริมระบบขอ้มลูขา่วสาร การประชาสมัพนัธ ์และการตลาดดา้นการทอ่งเทีย่ว 5,590,000                 

งบด าเนินงาน 5,590,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,590,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 394,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,897,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 297,900                      

พฒันาและปรบัปรุงแหลง่น า้เพือ่การเกษตรทีส่นบัสนุนระบบการผลติสบัปะรด 

มะพรา้ว และสนิคา้เกษตร 14,121,700                

งบลงทนุ 14,121,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,121,700                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,430,700                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองประปา ม.10 บา้นชยัมงคล ต าบลธงชยั 

อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายและขดุบ่อเกบ็น า้ขนาดเลก็ หมู่ที่ 8 บา้นดอน

ใจด ี(บริเวณหว้ยน า้ทรพัยต์อนลา่ง) ต าบลเขาลา้น อ าเภอทบัสะแก จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 3.00 เมตร 

พรอ้มขดุบ่อกกัเกบ็น า้ขนาดกวา้ง 10.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 

3.00 เมตร และก่อสรา้งถนนลูกรงัทางขา้ม ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว แห่ง 1 489,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายและขดุลอกร่องน า้ (บริเวณร่องน า้หว้ย

ตะเคียน) หมู่ที่ 6 ต าบลเขาลา้น อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พรอ้มก่อสรา้งถนน

ลูกรงัทางขา้ม ขนาดกวา้ง 2.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร แห่ง 1 495,000                      
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายและขดุลอกร่องน า้ (บริเวณร่องน า้หนองปลา

ไหล) หมู่ที่ 11 บา้นหว้ยน า้ทรพัย ์อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 1.50 เมตร พรอ้มขดุลอกร่อง

น า้ ขนาดกวา้ง 10.00 เมตรยาว 100.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 2.50 เมตร แห่ง 1 485,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายและขดุลอกร่องน า้ (บริเวณร่องน า้ทะเดื่อทอง)

 หมู่ที่ 5 ต าบลเขาลา้น อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ขนาดกวา้ง 

3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พรอ้มขดุลอกร่องน า้ขนาดกวา้ง 

10.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 2.00 เมตร และก่อสรา้งถนน

ลูกรงัทางขา้มขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร แห่ง 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายและขดุลอกร่องน า้ (บริเวณร่องน า้หว้ย

กระแทก) หมู่ที่ 4 บา้นพกุตะแบก ต าบลเขาลา้น อ าเภอทบัสะแก จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 1.50 เมตร 

พรอ้มขดุลอกร่องน า้ขนาดกวา้ง 10.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลกึเฉลีย่ แห่ง 1 485,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ แบบ มข.2527 หว้ยมะปรางค ์(ช่วง

บา้นไร่เนิน) หมู่ที่ 13 ต าบลหว้ยยาง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

 ขนาดกวา้ง 10.00 เมตร สนัฝายสูง 1.00 เมตร ผนงัสูง 2.50 เมตร แห่ง 1 481,700                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 10,345,000                   

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพการเกบ็กกัน า้อ่างเกบ็น า้คลองช่องลม 

(ขดุลอก) หมู่ที่ 9 ต าบลเขาลา้น อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 27,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพการเกบ็กกัน า้อ่างเกบ็น า้คลองจะกระ 

(ขดุลอก) หมู่ที่ 10 ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

 ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 40,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพการเกบ็กกัน า้อ่างเกบ็น า้บา้นยา่นซือ่ (ขดุ

ลอก) หมู่ที่ 9 ต าบลหาดขาม อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ปริมาตร

ดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 100,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหว้ยพนัล า หมู่ที่ 3 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบาง

สะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 5,265 ลูกบาศก์ แห่ง 1 162,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหว้ยพนัล า หมู่ที่ 12 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบาง

สะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ระยะทาง 1,575.00 เมตร หรือปริมาตรดนิ

ขดุไม่นอ้ยกวา่ 5,952.50 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 183,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 346,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่มฝายกกัเกบ็น า้หว้ยมะปรางค ์หมู่ที่ 

13 ต าบลหว้ยยาง อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ขนาดกวา้ง 3.00 

เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 1.80 เมตร แห่ง 1 346,000                      

พฒันาเสน้ทางขนส่งสนิคา้เพือ่การเกษตรทีส่นบัสนุนระบบการผลติสบัปะรด มะพรา้ว

 และสนิคา้เกษตร 31,066,700                

งบลงทนุ 31,066,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,066,700                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 13,249,700                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายเบญจพาสลา่ง หมู่ที่

 1 ต าบลวงักพ์ง อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ขนาดกวา้ง 5.00 

เมตร ยาว 550.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,899,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ จากบา้นนางระเบยีบ - 

บา้นครูทองบาง หมู่ที่ 5 ต าบลวงักพ์ง อ าเภอปราณบุรี จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 178.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 359,000                      
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายรพช. ป้ายเขต หมู่ที่

 6 ต าบลกยุบุรี อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร

 ยาว 1.200 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.15 เมตร สายทาง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายหลงัวทิยา - ไร่ใหม่

 หมู่ที่ 3 ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ขนาด

กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 6.300 กโิลเมตร สายทาง 1 2,354,700                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เพชรเกษม-หนองจนัทร์

 หมู่ที่ 2 ต าบลชา้งแรก อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.200 กโิลเมตร สายทาง 1 4,137,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 17,817,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายฝัง่ท่า - สะพานฝัง่

แดง ซอย 5 (เชือ่มเขตเทศบาล) หมู่ที่ 5 ต าบลวงักพ์ง อ าเภอปราณบุรี 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.10 สายทาง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีตสาย

ซอยราชประสงค ์6 เทศบาลต าบลหนองพลบั ต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหนิ

 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1.700 กโิลเมตร หนา สายทาง 1 3,758,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็สายวงัน า้เขยีว หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน  

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1.213 กโิลเมตร หนา สายทาง 1 6,227,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายไหลถ่นนคอนกรีตเสริมเหลก็ พรอ้มปรบัปรุงท่อ

ระบายน า้ สายทางหลวงชนบท ปย1034 หมู่ที่ 2 ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมอืง

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ขนาดกวา้งขา้งละ 1.50 เมตร หนา 

0.15 เมตร พรอ้มวางท่อระบายน า้ขนาด 0.80 เมตร จ านวน 1,290 ท่อน

พรอ้มบ่อพกัขนาด 1.44 ตารางเมตร จ านวน 146 บ่อ สายทาง 1 5,511,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นทุ่ง

บวัทอง - บา้นยบุพริก หมู่ที่ 14 ต าบลบ่อนอก อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 530.00 เมตร หนา 0.15 สายทาง 1 1,721,000                    

พฒันาระบบการผลติ การแปรรูป การตลาด สบัปะรด มะพรา้ว ประมง ปศุสตัว ์และ

สนิคา้เกษตร ใหไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐาน เพือ่การบริโภคและส่งออก 6,120,100                 

งบด าเนินงาน 6,120,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,120,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 16,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,768,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 136,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 579,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,758,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 720,000                      

ส่งเสริมการบริหารจดัการทีส่รา้งความร่วมมอืของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งรวมท ัง้องคก์ร

ภาคการเกษตร 3,287,500                 

งบด าเนินงาน 3,287,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,287,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 237,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 634,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 725,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,582,700                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 58,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 50,000                        

ปรบัปรุงและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและพฒันาระบบโลจสิตกิสเ์พือ่สนบ้สนุนการคา้ 

การลงทนุ และการทอ่งเทีย่ว 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งปรบัปรุงสะพานและอาคารระบายน า้ทางหลวง

หมายเลข 4 ตอนหนองหมู - หว้ยยาง กม.280+149 LT  หมู่ที่ 6 ต าบลกยุ

บุรี อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แห่ง 1 20,000,000                   

พฒันาเพือ่ยกระดบัการผลติสนิคา้ และบริการใหไ้ดม้าตรฐานสากล 2,500,000                 

งบด าเนินงาน 2,500,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,454,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 6,000                         

ส่งเสริมการเปิดตลาด และพฒันาความร่วมมอืทางการคา้ การลงทนุ และการ

ทอ่งเทีย่วท ัง้ในและต่างประเทศ 493,200                   

งบด าเนินงาน 493,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 493,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 352,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 107,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 10,000                        

การพฒันาดา้นเกษตร 2,016,200                 

ส่งเสริมการศึกษาวจิยัและสรา้งนวตักรรมระบบการผลติ การแปรรูป การตลาด สนิคา้

เกษตร และเสริมสรา้งกระบวนการจดัการความรูสู่้เกษตรกร 2,016,200                 

งบด าเนินงาน 2,016,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,016,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 12,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 50,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 136,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 527,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,260,000                    


