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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 5,141,811,734            

จงัหวดัชมุพร 5,141,811,734            

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 384,800                   

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                      

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) 180,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 180,000                   

โครงการศูนยก์ลางบริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) 180,000                   

ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครฐั และเอกชนเพิม่ช่องทางใหบ้ริการภาคประชาชนใหส้ามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูและบริการต่างๆ ของภาครฐั 180,000                   

งบอดุหนุน 180,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 180,000                      

รายการระดบัที1่: ล าดบัที่ 12 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลาง

บริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) ต าบลวงัไผ่ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 180,000                      

กระทรวงกลำโหม 503,800                   

กองบญัชาการกองทพัไทย 503,800                   

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 503,800                   

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 503,800                   

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 503,800                   

งบลงทนุ 503,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 503,800                      

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 503,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลปากทรง อ าเภอพะโตะ๊ แห่ง 1 503,800                      

กระทรวงกำรคลงั 814,000                   

กรมสรรพากร 814,000                   

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 814,000                   

การจดัเกบ็ภาษสีรรพากร 814,000                   

การจดัเกบ็ภาษอีากร 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลท่าตะเภา อ าเภอเมอืงชมุพร คนั 1 814,000                      

กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกฬีำ 85,692,400                

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 6,652,700                 

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 6,626,200                 

โครงการส่งเสริมการทอ่งเทีย่วและสรา้งความเชื่อม ัน่แก่นกัทอ่งเทีย่ว 4,626,200                 

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

04860000 จงัหวดัชมุพร
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04860000 จงัหวดัชมุพร

ส่งเสริมสนบัสนุน และด าเนินงานกบัทกุภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นการทอ่งเทีย่ว และ

สรา้งความเชื่อม ัน่ความปลอดภยัใหเ้กดิกบันกัทอ่งเทีย่ว 4,626,200                 

งบรายจ่ายอื่น 4,626,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการเพิม่ศกัยภาพการบริหาร

จดัการและประชาสมัพนัธก์ารท่องเที่ยวชมุชนอยา่งย ัง่ยนืจงัหวดัชมุพร

เชือ่มโยงในพื้นที(่Royal Coast)  จงัหวดัชมุพร รายการ 0 4,626,200                    

โครงการพฒันาบคุลากรดา้นการทอ่งเทีย่ว เพือ่สรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วและบริการ 2,000,000                 

เพิม่ศกัยภาพ และพฒันาบคุลากรดา้นการทอ่งเทีย่ว 2,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการอมรมอาสาสมคัรช่วยเหลอื

นกัท่องเที่ยวผูป้ระสบภยัทางทะเล จงัหวดัชมุพร รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการฝึกอบรมภาษาอาเซยีนและ

ภาษาสากลใหก้บัเครือขา่ยและอาสาสมคัรดา้นการท่องเที่ยวท ัง้ภาครฐัและ

เอกชน  จงัหวดัชมุพร รายการ 0 1,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 26,500                     

นโยบาย แผน และงานดา้นการกฬีา 26,500                     

จดัท า ส่งเสริมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรด์า้นการกฬีาสู่การปฏบิตั ิและตดิตาม

ประเมนิผล 26,500                     

งบลงทนุ 26,500                     

ครุภณัฑ์ 26,500                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 26,500                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ประธานประชมุ ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร 

จงัหวดัชมุพร ตวั 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ประชมุ ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั ตวั 15 18,000                        

สถาบนัการพลศึกษา 79,039,700                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 68,440,000                

โครงการพฒันาศกัยภาพนกักฬีาสู่ความเป็นเลศิ 68,440,000                

สรา้งและพฒันาทกัษะดา้นกฬีาสู่ความเป็นเลศิ 68,440,000                

งบลงทนุ 68,440,000                

ครุภณัฑ์ 1,370,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,370,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกและทดสอบแรงก าลงัความเร็วกลา้มเน้ือขารวม 

แบบกระบอกลม ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสรา้งแรงดนัลม (Compressors) ต าบลขนุกระทงิ 

อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร เครื่อง 2 380,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 67,070,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 36,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยช์วีกลศาสตรก์ารกฬีา วทิยาเขตชมุพร ต าบล

ขนุกระทงิ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร หลงั 1 36,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 31,070,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงยมิสม์วยปล า้ วทิยาเขตชมุพร ต าบลขนุกระทงิ

 อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 4,570,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสนามฟตุบอลเป็นหญา้เทยีม วทิยาเขตชมุพร 

ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 26,500,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 10,599,700                
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04860000 จงัหวดัชมุพร

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นพลศึกษา กฬีา นนัทนาการ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา และ

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 10,599,700                

จดัการเรียนการสอนดา้นศึกษาศาสตร์ 6,602,300                 

งบลงทนุ 6,602,300                 

ครุภณัฑ์ 2,213,300                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 299,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400x400 

จดุต่อตารางน้ิว ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมไอเยน็ ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดั เครื่อง 2 71,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 27,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ 4 หวักอ๊ก ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอเมอืง

ชมุพร  จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 27,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 298,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอเมอืงชมุพร 

 จงัหวดัชมุพร เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร จอ 4 87,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร เครื่อง 4 170,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,426,000                    

รายการระดบัที1่: แป้นบาสเกตบอล ( ระบบไฮดรอริค ) ต าบลขนุกระทงิ 

อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอเมอืง

ชมุพร  จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 526,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 162,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องขยายเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ พรอ้มอปุกรณ์ 

ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอ

เมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 17,500                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,389,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,389,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารกฬีา วทิยาเขตชมุพร

 ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 2,312,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารวทิยบริการ วทิยาเขตชมุพร ต าบลขนุ

กระทงิ อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 2,077,000                    

จดัการเรียนการสอนดา้นศิลปศาสตร์ 1,074,800                 

งบลงทนุ 1,074,800                 

ครุภณัฑ์ 1,074,800                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 446,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอเมอืงชมุพร 

 จงัหวดัชมุพร เครื่อง 6 124,800                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร จอ 5 109,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร เครื่อง 5 212,500                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 526,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอเมอืง

ชมุพร  จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 526,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 102,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยสอนขยายเสยีงแบบพกพา ต าบลขนุกระทงิ 

อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอ

เมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร ชดุ 5 87,500                        

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสุขภาพ 2,922,600                 

งบลงทนุ 2,922,600                 

ครุภณัฑ์ 2,922,600                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 360,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 40  

แผ่นต่อนาท ีต าบลขนุกระทงิ อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400x400 

จดุต่อตารางน้ิว ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 180,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 85,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอเมอืงชมุพร 

 จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 42,500                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,355,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอเมอืง

ชมุพร  จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 526,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการกระโดดสูงแบบไมห้ลา ต าบลขนุกระทงิ 

อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 179,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊พรอ้มโปรแกรมประเมนิผล

สมรรถภาพทางกาย ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบสมรรถนะการเคลือ่นไหวร่างกายของนกักฬีา 

ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 1,500,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 17,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอ

เมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 17,500                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 105,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน ต าบลขนุกระทงิ

 อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร กลอ้ง 3 105,000                      

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 666,300                   

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 666,300                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 666,300                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 328,300                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 328,300                   

งบด าเนินงาน 328,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 328,300                      
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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                      

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 588,040,900               

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 279,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 279,100                   

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 279,100                   

การบูรณาการงานในส่วนภูมภิาค 42,500                     

งบลงทนุ 42,500                     

ครุภณัฑ์ 42,500                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 4,000 ANSI Lumens  ต าบลนาชะองั  อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดั เครื่อง 1 42,500                        

การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 236,600                   

งบลงทนุ 236,600                   

ครุภณัฑ์ 236,600                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 236,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมปฏบิตัิการฯ และชดุโปรแกรม

จดัการส านกังานฯ  ต าบลนาชะองั  อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร ชดุ 6 220,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า แบบ 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี    ต าบลนาชะองั  อ าเภอเมอืงชมุพร  เครื่อง 2 15,800                        

กรมชลประทาน 521,076,000              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 16,700,000                

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 3,700,000                 

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 3,700,000                 

งบลงทนุ 3,700,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,700,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 3,700,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมฝายหว้ยยวนไทร ต าบลทุ่งคาวดั อ าเภอละแม 

จงัหวดัชมุพร รายการ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมท านบดนิหว้ยลูกปู ต าบลละแม อ าเภอละแม 

จงัหวดัชมุพร รายการ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอาคารอดัน า้บา้นคลองกลาง ต าบลละแม อ าเภอ

ละแม จงัหวดัชมุพร รายการ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตรกรในเขตจงัหวดัชมุพร ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืง

ชมุพร จงัหวดัชมุพร รายการ 0 1,000,000                    
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โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 13,000,000                

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 13,000,000                

งบลงทนุ 13,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนบนคนัคลองดอนทรายแกว้ ต าบลนาทุ่ง 

อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร ระยะทาง 2.523 กม. รายการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนบนคนัคลองท่านางสงัข-์บา้นบางตุ่ม ต าบล

ท่ายาง อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร ระยะทาง 4.310 กม. รายการ 0 8,000,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 408,583,000              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 41,045,000                

การปรบัปรุงงานชลประทาน 41,045,000                

งบลงทนุ 41,045,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 41,045,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 41,045,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารอดัน า้บา้นคลองหนิด า พรอ้มระบบส่งน า้ 

(อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ) ต าบลเขาค่าย อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร รายการ 0 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 18,045,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารอดัน า้บา้นคลองเงนิ  โครงการ

ชลประทานชมุพร ต าบลพระรกัษ ์อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารรบัน า้คลองสามแกว้  โครงการ

ชลประทานชมุพร ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารรบัน า้คลองหวัวงั-พนงัตกั  โครงการ

ชลประทานชมุพร ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร รายการ 1 745,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมทรบ.หนองใหญ่  โครงการชลประทานชมุพร 

ต าบลบางลกึ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้ราชประชานุเคราะห ์1,2,3  

โครงการชลประทานชมุพร ต าบลบางลกึ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารรบัน า้คลองท่านางสงัข-์บา้นบางตุ่ม  

โครงการชลประทานชมุพร ต าบลบางหมาก อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารรบัน า้คลองดอนทรายแกว้  โครงการ

ชลประทานชมุพร ต าบลนาทุ่ง อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายคลองตะโก  โครงการชลประทานชมุพร 

ต าบลช่องไมแ้กว้ อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายทดน า้คลองหลงุ  โครงการชลประทาน

ชมุพร ต าบลครน อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารอดัน า้หว้ยพรุเตย  โครงการ

ชลประทานชมุพร ต าบลตะโก อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารอดัน า้คลองดนิแดง  โครงการ

ชลประทานชมุพร ต าบลเขาค่าย อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายคลองเหนก  โครงการชลประทานชมุพร 

ต าบลพระรกัษ ์อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายน า้ตกหนิเขยีว  โครงการชลประทาน

ชมุพร ต าบลรบัร่อ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายคลองหนิใส  โครงการชลประทานชมุพร 

ต าบลวงัใหม่ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร รายการ 1 700,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายคลองกะเปาะ  โครงการชลประทานชมุพร

 ต าบลทะเลทรพัย ์อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม โครงการจดัหาน า้บา้นบางเบดิ  โครงการ

ชลประทานชมุพร ต าบลปากคลอง อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายน า้ตกคลองทรายอ่อน  โครงการ

ชลประทานชมุพร ต าบลรบัร่อ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายบา้นเหมอืงทอง  โครงการชลประทาน

ชมุพร ต าบลสลยุ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายบา้นปงัหวาน  โครงการชลประทานชมุพร

 ต าบลปงัหวาน อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายบา้นคลองพร  โครงการชลประทานชมุพร

 ต าบลพะโตะ๊ อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองบางมดุ  

โครงการชลประทานชมุพร ต าบลนาขา อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร รายการ 1 5,000,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 148,700,000              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 56,000,000                

งบลงทนุ 56,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 56,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 56,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 18,000,000                   

รายการระดบัที2่: อาคารบงัคบัน า้หว้ยยา่ดว้นพรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลพะ

โตะ๊ อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร รายการ 0 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 38,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นหว้ยใหญ่ 

ต าบลนาสกั อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร รายการ 0 38,000,000                   

ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่น า้ในพื้นทีร่บัน า้ 11,700,000                

งบลงทนุ 11,700,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,700,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 11,700,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิพรุกระจูด ระยะที่ 2 ต าบลหาดทรายรี ต าบล

ปากน า้ชมุพร อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร รายการ 0 11,700,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 81,000,000                

งบลงทนุ 81,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 81,000,000                   

ค่าที่ดนิ 81,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ รายการ 0 81,000,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 218,838,000              

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 218,838,000              

งบลงทนุ 218,838,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 218,838,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 218,838,000                 

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการบรรเทา

อทุกภยัลุม่น า้คลองตะโก ต าบลทุ่งตะไคร อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร 0 91,866,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการบรรเทาอทุกภยัลุม่

น า้คลองตะโก ต าบลทุ่งตะไคร อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร 0 1,566,000                    
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รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้บา้นหาดแตงพรอ้มอาคารประกอบ 

โครงการประตูระบายน า้บา้นหาดแตง ต าบลหนิแกว้ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดั 0 44,625,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา ประตูระบายน า้บา้นหาดแตง

พรอ้มอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน า้บา้นหาดแตง ต าบลหนิแกว้ 

อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร 0 781,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัเมอืงชมุพรตามแนว

พระราชด าริ (ขดุคลองผนัน า้ลุม่น า้คลองชมุพร) อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั 0 80,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 90,000,000                

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 90,000,000                

บริหารจดัการน า้ภาคใต ้ 90,000,000                

งบลงทนุ 90,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 90,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 90,000,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายคลองเสร็จ ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายทดน า้คลองบางทะลาย พรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลเขา

ไชยราช อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร รายการ 0 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นในเหมอืง 

ต าบลนาขา อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร รายการ 0 25,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 5,793,000                 

การจดัการน า้ชลประทาน 5,793,000                 

การจดัการงานชลประทาน 5,793,000                 

งบลงทนุ 5,793,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,793,000                    

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 770,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 770,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการชลประทานชมุพร

 ต าบลนาทุ่ง อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร รายการ 0 770,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 4,023,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 3,267,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาบริเวณหวังานคลองส่งน า้สายใหญ่คลองสาย

ซอย โครงการชลประทานชมุพร อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร รายการ 0 3,031,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน โครงการ

ชลประทานชมุพร  อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร รายการ 0 236,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 756,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืพื้นที่แกม้ลงิหนองใหญ่ โครงการ

ชลประทานชมุพร ต าบลบางลกึ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร รายการ 0 306,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองมา้ยงั โครงการชลประทานชมุพร 

อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร รายการ 0 450,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าภายใน โครงการก่อสรา้ง ส านกังาน

ชลประทานที่ 14  ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร รายการ 0 1,000,000                    

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 1,012,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 1,012,000                 

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 1,012,000                 
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ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1,012,000                 

งบลงทนุ 1,012,000                 

ครุภณัฑ์ 1,012,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์ชมุพร ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร คนั 1 991,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์ชมุพร ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร เครื่อง 1 21,000                        

กรมประมง 9,500                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 9,500                      

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 9,500                      

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 9,500                      

งบลงทนุ 9,500                      

ครุภณัฑ์ 9,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ต าบลทุ่งคา อ าเภอเมอืงชมุพร

 จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 9,500                         

กรมปศุสตัว ์ 1,912,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 200,000                   

โครงการส่งเสริมเกษตรกรใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในการผลติและบริหาร

จดัการฟารม์อยา่งเป็นระบบ 200,000                   

เพิม่มลูค่าปศุสตัว ์ 200,000                   

งบลงทนุ 200,000                   

ครุภณัฑ์ 200,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสบัหญา้ ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั เครื่อง 4 200,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,712,000                 

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 1,712,000                 

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั คนั 1 848,000                      

พฒันาอาหารสตัว ์ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

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

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลสลยุ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร คนั 1 848,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 13,177,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 250,000                   

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 250,000                   

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 250,000                   

งบลงทนุ 250,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 250,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 250,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัชมุพร ไร่ 100 250,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 8,215,000                 

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 8,215,000                 

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 6,649,000                 

งบลงทนุ 6,649,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,649,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,649,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัชมุพร กลา้ 2300000 3,795,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัชมุพร กลา้ 1200000 1,224,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 1300 1,630,000                    

การพฒันาทีด่นิในพื้นทีเ่ฉพาะ 1,430,000                 

งบลงทนุ 1,430,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,430,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,430,000                    

รายการระดบัที1่: ฟ้ืนฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุง้กลุาด า จงัหวดัชมุพร ไร่ 65 1,430,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 136,000                   

งบลงทนุ 136,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 136,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 136,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัชมุพร ไร่ 80 136,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 4,712,000                 

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 712,000                   

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 712,000                   

งบลงทนุ 712,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 712,000                      
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ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 712,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหาดยาย อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัตะกอ อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนากระตาม อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลรบัร่อ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลด่านสว ีอ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าหนิ อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งระยะ อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสว ีอ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร บ่อ 1 17,800                        

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 4,000,000                 

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 4,000,000                 

งบลงทนุ 4,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,000,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ่างเกบ็น า้ บา้นเขาช่องลม หมู่ 6 ต าบลทุ่งคาวดั อ าเภอ

ละแม จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 4,000,000                    

กรมวชิาการเกษตร 1,084,800                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 880,000                   

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 880,000                   

ผลติพนัธุส์บัปะรดคุณภาพดี 880,000                   

งบลงทนุ 880,000                   

ครุภณัฑ์ 880,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 880,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 กโิลวตัต ์พรอ้มระบบ

ควบคุมการจ่ายไฟแบบอตัโนมตัิ ต าบลวสิยัใต ้อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 880,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 204,800                   

สนิคา้เกษตรมคุีณภาพไดม้าตรฐาน 204,800                   

การตรวจปจัจยัการผลติ / ศตัรูพชื ออกใบรบัรองและควบคุมก ากบัดูแลตาม พ.ร.บ. 204,800                   

งบลงทนุ 204,800                   

ครุภณัฑ์ 204,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 204,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ต าบลสลยุ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดั เครื่อง 2 94,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ต าบลสลยุ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดั เครื่อง 2 64,800                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี ต าบลสลยุ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดั เครื่อง 2 46,000                        

กรมส่งเสริมการเกษตร 2,356,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,356,300                 

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 2,356,300                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 2,356,300                 

งบลงทนุ 2,356,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,356,300                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,220,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังาน ส านกังานเกษตรอ าเภอละแม 

ต าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 1,220,800                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 410,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (ระดบั 3-4 ) หลงัที่ 1 ศูนย์

ส่งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นแมลงเศรษฐกจิ จงัหวดัชมุพร ต าบลขนุ

กระทงิ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (ระดบั 3-4 ) หลงัที่ 2 ศูนย์

ส่งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นแมลงเศรษฐกจิ จงัหวดัชมุพร ต าบลขนุ

กระทงิ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ศูนยส่์งเสริม

เทคโนโลยกีารเกษตรดา้นแมลงเศรษฐกจิ จงัหวดัชมุพร ต าบลขนุกระทงิ แห่ง 1 110,500                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 725,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ คสล. ส านกังานเกษตรอ าเภอสว ีต าบลนาโพธิ์

 อ  าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานจอดรถ ส านกังานเกษตรจงัหวดัชมุพร ต าบล

วงัไผ่ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 495,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 4,723,400                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 3,673,000                 

โครงการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตร 3,673,000                 

สนบัสนุนการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 3,673,000                 

งบอดุหนุน 3,673,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,673,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์นิคมหลงัสวน จ ากดั ต าบลทุ่งหลวง 

อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร ในการก่อสรา้งสรา้งตลาดสนิคา้เกษตรขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 1,008 ตารางเมตร แห่ง 1 3,673,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 62,400                     

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 62,400                     

พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 62,400                     

งบอดุหนุน 62,400                     

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 62,400                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนปรบัปรุงอาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียนใน

โครงการในพื้นที่ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร แห่ง 2 62,400                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 988,000                   

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 988,000                   

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 848,000                   
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งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัชมุพร  ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั คนั 1 848,000                      

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 140,000                   

งบลงทนุ 140,000                   

ครุภณัฑ์ 140,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัชมุพร ต าบลนาชะองั 

อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 88,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัชมุพร ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั ชดุ 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัชมุพร ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร เครื่อง 4 36,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 36,800                     

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

จงัหวดัชมุพร  ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 3,800                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัชมุพร  ต าบลนาชะองั อ าเภอ

เมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัชมุพร ต าบลนา

ชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 22,000                        

กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 42,374,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 42,374,000                

การสนบัสนุนการปฏบิตักิารฝนหลวงและบริการดา้นการบนิ 42,374,000                

สนบัสนุนการปฏบิตักิารฝนหลวง 42,374,000                

งบลงทนุ 42,374,000                

ครุภณัฑ์ 42,374,000                   

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 42,374,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอากาศชัน้บนแบบคลืน่ส ัน้ ชนิดเคลือ่นที่ 

ต าบลชมุโค อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 13,175,000                   
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเครื่องตรวจอากาศชัน้บนแบบเคลือ่นที่ ชนิด

ท างานอตัโนมตัิ ความถี ่1,680 MHz. ต าบลชมุโค อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 17,399,000                   

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการตรวจอากาศฝนหลวงแบบเคลือ่นที่ ต าบล

ชมุโค อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 11,800,000                   

กระทรวงคมนำคม 2,354,027,100            

กรมเจา้ทา่ 246,935,800              

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 246,835,800              

การพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการขนส่งทางน า้ 232,135,800              

ก่อสรา้งเขือ่นกนัทรายและกนัคลืน่ 227,135,800              

งบลงทนุ 227,135,800              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 227,135,800                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 227,135,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งเขือ่นกนัทรายและคลืน่ปากร่องน า้ตะโก อ.ทุ่ง

ตะโก จ.ชมุพร แห่ง 0 105,678,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งเขือ่นกนัทรายและคลืน่ร่องน า้หลงัสวน อ.หลงั

สวน จ.ชมุพร แห่ง 0 121,456,900                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่ทะเล 5,000,000                 

งบลงทนุ 5,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าส ารวจออกแบบ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษาติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ในพื้นที่

 จ.ชมุพร, จ.ประจวบคีรีขนัธ,์ จ.นครศรีธรรมราช) จ านวน โครงการ 6 5,000,000                    

การก ากบัดูแลขนส่งทางน า้และพาณิชยนาวี 14,700,000                

การออกใบส าคญั 14,700,000                

งบลงทนุ 14,700,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,700,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,700,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารชดุพกัอาศยั 10 หน่วย พรอ้ม

สิง่ก่อสรา้งประกอบ ส านกังานเจา้ท่าภูมภิาคสาขาชมุพร ต.ท่ายาง อ.เมอืง แห่ง 1 14,700,000                   

กรมการขนส่งทางบก 2,222,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 851,600                   

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 851,600                   

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 851,600                   

งบลงทนุ 851,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 851,600                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 851,600                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัชมุพร ต าบลนาชะองั 

อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 851,600                      



15 / 98

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04860000 จงัหวดัชมุพร

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 านกังานขนส่งจงัหวดัชมุพร ต าบลนาชะองั

 อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 1,415,396,500            

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 1,031,844,600            

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 186,000,000              

เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้ริการของทางหลวงสายหลกั 156,000,000              

งบลงทนุ 156,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 156,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 156,000,000                 

รายการระดบัที1่: สาย บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบูรณ์ (ขาขึ้น) จ.ชมุพร กม. 34.3 156,000,000                 

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง - สวน

สมบูรณ์ ตอน 2 จ.ชมุพร กม. 2.4 30,000,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 762,844,600              

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 3,150,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,150,000                 

รายการระดบัที1่: การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม  โครงการทาง

หลวงหมายเลข 4 สายชมุพร - ระนอง ตอน 4 โครงการ 1 3,150,000                    

ก่อสรา้งสะพานและทางต่างระดบั 40,000,000                

งบลงทนุ 40,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองชลประทานระหวา่งสีแ่ยกปฐมพร - บ.

เขาบ่อ  จ.ชมุพร แห่ง 1 40,000,000                   

ก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง 719,694,600              

งบลงทนุ 719,694,600              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 719,694,600                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 719,694,600                 

รายการระดบัที1่: สายชมุพร - ระนอง ตอน 4 จ.ชมุพร จ.ระนอง กม. 32.45 494,964,600                 

รายการระดบัที1่: สายชมุพร - อ.ปะทวิ (สนามบนิชมุพร) จ.ชมุพร กม. 28.82 215,130,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายตามมาตรการสิง่แวดลอ้ม สาย  ชมุพร - ระนอง

 ตอน 4 (ค่าก่อสรา้งร ัว้ถาวร) จ.ชมุพร รายการ 1 9,600,000                    

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 45,000,000                

ปรบัปรุงทางหลวงผา่นยา่นชมุชน 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3180 ตอน ท่าแซะ - ท่าเสมด็ จ. แห่ง 1 30,000,000                   

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง จ.ชมุพร แห่ง 1 15,000,000                   

โครงการพฒันาจดุจอดพกัรถและสถานีตรวจสอบน า้หนกั 38,000,000                

พฒันาจดุจอดพกัรถและสถานีตรวจสอบน า้หนกั 38,000,000                

งบลงทนุ 38,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 38,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 38,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทุก (Truck rest area) 

พรอ้มปรบัปรุงสถานีตรวจสอบน า้หนกัท่าแซะ (ขาออก)  จ.ชมุพร แห่ง 1 38,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 75,000,000                

โครงการพฒันาโครงขา่ยคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วช ัน้น าแหง่

ใหมก่บัแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีง 75,000,000                

พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนการทอ่งเทีย่ว 75,000,000                

งบลงทนุ 75,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 75,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 75,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 3201 ตอน เนินสนัติ - แยก

ยายรวย จ.ชมุพร แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 3253 ตอน บา้นพละ - ปะทวิ แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 4091 ตอน เขาค่าย - เขาปีบ แห่ง 1 15,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 304,201,900              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 252,298,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 247,369,000              

งบลงทนุ 247,369,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 247,369,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 247,369,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงชมุพร กม. 630 41,290,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3374 ตอน หนองหดัไท - ดอนยาง 

ตอน 1 จ.ชมุพร แห่ง 1 9,999,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง ตอน 3 จ. แห่ง 1 4,850,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง ตอน 4 จ. แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง ตอน 5 จ. แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง ตอน 6 จ. แห่ง 1 1,170,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4091 ตอน  เขาค่าย - เขาปีบ จ.ชมุพร แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4006 ตอน ราชกรูด - วงัตะกอ ตอน 

2 จ.ชมุพร แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง ตอน 1 จ. แห่ง 1 15,400,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ ตอน

 1 จ.ชมุพร แห่ง 1 13,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ ตอน

 2 จ.ชมุพร แห่ง 1 13,860,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4134 ตอน หลงัสวน - ละแม ตอน 1 แห่ง 1 15,400,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3374 ตอน หนองหดัไท - ดอนยาง 

ตอน 2 จ.ชมุพร แห่ง 1 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4134 ตอน หลงัสวน - ละแม ตอน 3 แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4134 ตอน หลงัสวน - ละแม ตอน 4 แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ถนนขวางทางน า้) ทางหลวงหมายเลข 

4006 ตอน ราชกรูด - วงัตะกอ จ.ชมุพร แห่ง 1 70,000,000                   

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 4,929,000                 

งบลงทนุ 4,929,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,929,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 4,929,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัท่าแซะ (ขาออก) จ. แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

ท่าแซะ (ขาออก) จ.ชมุพร แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: งานเพิม่ประสทิธภิาพระบบอ านวยความปลอดภยัของ

สถานีตรวจสอบน า้หนกัท่าแซะ (ขาออก)  จ.ชมุพร แห่ง 1 960,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงและติดต ัง้ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

(CCTV) เพือ่ความปลอดภยับริเวณสถานีตรวจสอบน า้หนกัท่าแซะ (ขาออก) แห่ง 1 1,869,000                    

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 51,903,900                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 48,634,000                

งบลงทนุ 48,634,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 48,634,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 48,634,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง จ. แห่ง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสยีบญวณ - กระบุรี 

ตอน 1 จ. ชมุพร แห่ง 1 4,670,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4139 ตอน เขาค่าย - เขาทะล ุจ. แห่ง 1 867,600                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3180 ตอน ท่าแซะ - ท่าเสมด็ 

ตอน 1 จ. ชมุพร แห่ง 1 991,800                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3180 ตอน ท่าแซะ - ท่าเสมด็ 

ตอน 2 จ. ชมุพร แห่ง 1 992,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3253 ตอน บา้นพละ - ปะทวิ จ. แห่ง 2 1,329,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3253 ตอน บา้นพละ - ปะทวิ 

ตอน 1 จ. ชมุพร แห่ง 1 1,962,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พ่อตาหนิชา้ง - วงัครก 

ตอน 1 จ. ชมุพร แห่ง 1 1,680,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พ่อตาหนิชา้ง - วงัครก 

ตอน 18 จ. ชมุพร แห่ง 1 1,920,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พ่อตาหนิชา้ง - วงัครก 

ตอน 2 จ. ชมุพร แห่ง 1 1,920,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พ่อตาหนิชา้ง - วงัครก 

ตอน 4 จ. ชมุพร แห่ง 1 1,209,600                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พ่อตาหนิชา้ง - วงัครก 

ตอน 8 จ. ชมุพร แห่ง 1 2,106,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4001 ตอน ซอยโพธารส - ท่ายาง แห่ง 1 1,987,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 41 ตอน สีแ่ยกปฐมพร - เขาบ่อ, 

สายทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง และสายทางหลวง

หมายเลข 41 ตอน ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ จ. ชมุพร แห่ง 3 1,999,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 3,269,900                 

งบลงทนุ 3,269,900                 

ครุภณัฑ์ 2,249,900                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,184,900                    

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี ีพรอ้ม

อปุกรณ์อ านวยความสะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. จ.ชมุพร คนั 1 2,184,900                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 65,000                        

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

 ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. จ.ชมุพร เครื่อง 1 65,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,020,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,020,000                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้เสาอากาศวทิยพุรอ้มอปุกรณ์รบั - ส่ง ประจ าสถานี 

ขนาด 12 น้ิว ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. จ.ชมุพร เสา 1 370,000                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้เสาอากาศวทิยพุรอ้มอปุกรณ์รบั - ส่ง ประจ าสถานี 

ขนาด 18 น้ิว ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. จ.ชมุพร เสา 1 650,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 4,350,000                 

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงชมุพร 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 554,582,500              

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 102,020,000              

โครงการทางหลวงชนบทเพือ่การทอ่งเทีย่ว 102,020,000              

ก่อสรา้งทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุนยทุธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่ว 102,020,000              

งบลงทนุ 102,020,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 102,020,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 102,020,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.4198 - เทศบาลปากน า้หลงัสวน อ.ทุ่ง

ตะโก, หลงัสวน จ.ชมุพร กม. 23.589 49,480,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.4001 - บ.โพธิ์แบะ อ.เมอืง จ.ชมุพร กม. 24.569 52,540,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 210,755,600              

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 9,385,600                 

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 9,385,600                 

งบลงทนุ 9,385,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,385,600                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 9,385,600                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองผนัน า้คลองชมุพร ช่วง กม.ที่ 0+070 อ.

เมอืง จ.ชมุพร ม. 96 9,385,600                    

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 83,870,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 83,870,000                
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งบลงทนุ 83,870,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 83,870,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 83,870,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายยทุธศาสตรเ์ชือ่มภูมภิาคชายแดนระนอง - บ.

ทรายอ่อน - บ.น า้พ ุอ.ท่าแซะ จ.ชมุพร กม. 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มแม่น า้รบัร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชมุพร กม. 1.37 13,370,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.4002 - น า้ตกจ าปูน อ.ละแม จ.ชมุพร กม. 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บ.เทพวงัทอง - ท่าลานทอง อ.ท่าแซะ จ.ชมุพร กม. 1.14 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.4 - บ.ดวงด ีอ.ท่าแซะ จ.ชมุพร กม. 0.95 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มแม่น า้ชมุพร อ.เมอืง จ.ชมุพร กม. 1.4 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.41 - บ.ในแหลม อ.สว ีจ.ชมุพร กม. 0.9 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.41 - พูนสุข อ.พะโตะ๊ จ.ชมุพร กม. 1.3 9,900,000                    

โครงการพฒันาถนนผงัเมอืง 100,000,000              

ก่อสรา้งเพือ่การพฒันาถนนผงัเมอืง 100,000,000              

งบลงทนุ 100,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 100,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 100,000,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนสาย จ ผงัเมอืงรวมเมอืงชมุพร จ.ชมุพร กม. 8.44 100,000,000                 

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 17,500,000                

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 17,500,000                

งบลงทนุ 17,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,500,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 17,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ชพ.1005 แยก

ทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นวสิยั อ.เมอืง จ.ชมุพร แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ชพ.2030 แยก

ทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นโพธิ์สาล ีอ.สว ีจ.ชมุพร แห่ง 1 15,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 211,256,900              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 7,228,800                 

พฒันาสะพานขนาดกลาง 7,158,000                 

งบลงทนุ 7,158,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,158,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 7,158,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองทะเลเซีย๊ะ อ.ท่าแซะ จ.ชมุพร ม. 44 7,158,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 70,800                     

งบลงทนุ 70,800                     

ครุภณัฑ์ 70,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทชมุพร ชดุ 1 35,000                        

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 171,375,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 171,375,000              
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งบลงทนุ 171,375,000              

ครุภณัฑ์ 3,640,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: รถบดแบบผสม (ลอ้เหลก็-ลอ้ยาง) ขนาดเลก็ไม่เกนิ 4 ตนั

 แขวงทางหลวงชนบทชมุพร คนั 1 1,990,000                    

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทชมุพร คนั 1 1,650,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 167,735,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 167,735,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชพ.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 327

 - บา้นทุ่งเบี้ย อ.เมอืง จ.ชมุพร แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชพ.5060 แยกทางหลวงหมายเลข 

5056 - บา้นเนินคีรี อ.เมอืง จ.ชมุพร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชพ.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 

3180 - บา้นเนินคีรี อ.เมอืง จ.ชมุพร แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชพ.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 41 -

 บา้นโหมง อ.หลงัสวน จ.ชมุพร แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชพ.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 

3253 - บา้นมาบอ ามฤต อ.ปะทวิ จ.ชมุพร แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชพ.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 

4134 - บา้นชายทะเล อ.หลงัสวน จ.ชมุพร แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชพ.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นวสิยั อ.เมอืง จ.ชมุพร แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชพ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นรา้นตดัผม อ.ท่าแซะ จ.ชมุพร แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชพ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 41 -

 บา้นคลองชมุ อ.เมอืง, สว ีจ.ชมุพร แห่ง 1 2,625,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชพ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 41 -

 บา้นคลองชมุ อ.เมอืง จ.ชมุพร แห่ง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชพ.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 41 -

 บา้นหนองไมแ้ก่น อ.ทุ่งตะโก จ.ชมุพร แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชพ.2063 แยกทางหลวงหมายเลข 41 -

 เทศบาลปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชมุพร แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชพ.2063 แยกทางหลวงหมายเลข 41- 

เทศบาลปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชมุพร แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชพ.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นวสิยั อ.เมอืง จ.ชมุพร แห่ง 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชพ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 

4198 - บา้นทอ้งเกร็ง อ.ทุ่งตะโก, สว ีจ.ชมุพร แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชพ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 

4198 - บา้นทอ้งเกร็ง อ.สว ีจ.ชมุพร แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชพ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 

4139 - บา้นคลองโตน อ.สว ีจ.ชมุพร แห่ง 1 2,260,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชพ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 

4139 - บา้นคลองโตน อ.สว ีจ.ชมุพร แห่ง 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชพ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 

4002 - บา้นแหลมสนัติ อ.หลงัสวน, ละแม จ.ชมุพร แห่ง 1 6,000,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04860000 จงัหวดัชมุพร

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชพ.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 

3253 - บา้นมาบอ ามฤต อ.ปะทวิ จ.ชมุพร แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชพ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 

3201 - โรงพยาบาลมาบอ ามฤต อ.ปะทวิ จ.ชมุพร แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชพ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 

3201 - โรงพยาบาลมาบอ ามฤต อ.ปะทวิ จ.ชมุพร แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชพ.4058 ถนนเฉลมิพระเกยีรติฉลองศิ

ริราชสมบตัิครบ 60 ปี อ.เมอืง จ.ชมุพร แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชพ.4059 แยกทางหลวงหมายเลข 

3253 - บา้นทุ่งซาง อ.ปะทวิ จ.ชมุพร แห่ง 1 7,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชพ.5068 ถนนผ่านเนินทราย Sand 

Dune บา้นถ า้ธง - น า้พ ุอ.ปะทวิ จ.ชมุพร แห่ง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ชพ.024 ถนนเชงิลาดขา้มคลองสว ีต.ทุ่งระยะ, 

นาสกั อ.สว ีจ.ชมุพร กม. 2.2 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทชมุพร กม. 520 21,150,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 32,653,100                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 31,606,200                

งบลงทนุ 31,606,200                

ครุภณัฑ์ 600,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัค่าความตา้นทานการลืน่ไถลของผวิทางแบบ

พกพา แขวงทางหลวงชนบทชมุพร ชดุ 1 600,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,006,200                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 31,006,200                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ชพ.1007 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ช่อง 5 อ.

เมอืง จ.ชมุพร แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชพ.4011 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4198 - บา้นทอ้งเกร็ง อ.ทุ่งตะโก, สว ีจ.ชมุพร แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชพ.4014 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4139 - บา้นคลองโตน อ.สว ีจ.ชมุพร แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชพ.2020 แยกทาง

หลวงหมายเลข 41 - บา้นโหมง อ.หลงัสวน จ.ชมุพร แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชพ.4021 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3253 - บา้นมาบอ ามฤต อ.ปะทวิ จ.ชมุพร แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชพ.5046 แยกทาง

หลวงชนบท ชพ. 4012 - บา้นแหลมทราย อ.หลงัสวน จ.ชมุพร แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชพ.4014 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4139 - บา้นคลองโตน อ.สว ีจ.ชมุพร แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชพ.5060/ชพ.5062 

แยกทางหลวงชนบท ชพ.5056 - บา้นเนินคีร/ีแยกทางหลวงชนบท ชพ.1007

 - บา้นหูรอ อ.เมอืง จ.ชมุพร แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบทชมุพร แห่ง 1 2,956,200                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04860000 จงัหวดัชมุพร

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทชมุพร แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 30,550,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 22,950,000                

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 22,950,000                

งบลงทนุ 22,950,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,950,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 22,950,000                   

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชพ.

1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นวสิยั อ.เมอืง จ.ชมุพร แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชพ.

2010 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นคลองชมุ อ.เมอืง, สว ีจ.ชมุพร แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชพ.

2032 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นในแหลม อ.สว ีจ.ชมุพร แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชพ.

3066 แยกทางหลวงหมายเลข 327 - ต่อเขตเทศบาลเมอืง อ.เมอืง จ.ชมุพร แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชพ.

4011 แยกทางหลวงหมายเลข 4198 - บา้นทอ้งเกร็ง อ.ทุ่งตะโก, สว ีจ.ชมุพร แห่ง 3 3,250,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชพ.

4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3253 - บา้นมาบอ ามฤต อ.ปะทวิ จ.ชมุพร แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชพ.

4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3201 - โรงพยาบาลมาบอ ามฤต อ.ปะทวิ จ. แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชพ.

4035 แยกทางหลวงหมายเลข 3180 - บา้นเนินคีรี อ.ปะทวิ จ.ชมุพร แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชพ.

5065 แยกทางหลวงชนบท ชพ.1007 - ต่อเขตเทศบาลเมอืงชมุพร อ.เมอืง แห่ง 1 4,000,000                    

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 7,600,000                 

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 7,600,000                 

งบลงทนุ 7,600,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,600,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 7,600,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชพ.

1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นวสิยั อ.เมอืง จ.ชมุพร แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชพ.

2018 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นหนองทองค า อ.เมอืง จ.ชมุพร แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชพ.

4019 แยกทางหลวงหมายเลข 4002 - บา้นแหลมสนัติ อ.หลงัสวน, ละแม แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชพ.

4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3201 - โรงพยาบาลมาบอ ามฤต อ.ปะทวิ จ. แห่ง 1 1,900,000                    

กรมทา่อากาศยาน 134,890,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 128,190,000              

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพและมาตรฐานทา่อากาศยาน 128,190,000              

ปรบัปรุงมาตรฐานทา่อากาศยาน 128,190,000              

งบลงทนุ 128,190,000              

ครุภณัฑ์ 128,190,000                 

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 128,190,000                 
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04860000 จงัหวดัชมุพร

รายการระดบัที1่: จดัหาพรอ้มติดต ัง้ระบบจดัการรกัษาความปลอดภยัพื้นที่

การบนิ และเครือขา่ยดาวเทยีม ท่าอากาศยานชมุพร ต าบลชมุโค อ าเภอปะ แห่ง 1 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: จดัหาพรอ้มติดต ัง้เครื่องตรวจอาวุธและวตัถรุะเบดิแบบ 

EDS พรอ้มสายพานล าเลยีงสมัภาระ หอ้งควบคุมและอปุกรณ์ ท่าอากาศ

ยานชมุพร ต าบลชมุโค อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 83,190,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 6,700,000                 

การพฒันาทา่อากาศยาน 6,700,000                 

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง บ ารุงรกัษาทา่อากาศยานและมสีิ่งอ านวยความสะดวกตาม

มาตรฐานสากล 6,700,000                 

งบลงทนุ 6,700,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,700,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 6,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต า่ หมอ้แปลงไฟฟ้า 

UNISUB อาคาร AFL ท่าอากาศยานชมุพร ต าบลชมุโค อ าเภอปะทวิ แห่ง 1 6,700,000                    

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 74,566,000                

ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 112,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 112,000                   

ระบบอ านวยการและการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 112,000                   

สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 112,000                   

งบลงทนุ 112,000                   

ครุภณัฑ์ 112,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 112,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้มจงัหวดัชมุพร  ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร เครื่อง 4 112,000                      

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 14,966,900                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 2,785,600                 

โครงการฟ้ืนฟูทรพัยากรปะการงัและหญา้ทะเลแบบบูรณาการทกุภาคส่วน 1,496,400                 

ฟ้ืนฟูทรพัยากรปะการงัและหญา้ทะเลแบบบูรณาการทกุภาคส่วน 1,496,400                 

งบรายจ่ายอื่น 1,496,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกเสริมหญา้ทะเล จงัหวดัชมุพร ไร่ 12 1,496,400                    

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                        
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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 500,000                   

บริหารจดัการเเละซอ่มเเซมทุ่นเพือ่การอนุรกัษท์รพัยากรทางทะเล 500,000                   

งบรายจ่ายอื่น 500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดต ัง้ทุ่นผูกจอดเรือใหม่ จงัหวดัชมุพร จดุ 10 500,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 717,000                   

โครงการบริหารจดัการขยะทะเล 717,000                   

บริหารจดัการขยะทะเล 717,000                   

งบลงทนุ 717,000                   

ครุภณัฑ์ 717,000                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 717,000                      

รายการระดบัที1่: ทุ่นกกัขยะ ขนาดความยาวไม่นอ้ยกวา่ 100 เมตร  ต าบล

นาทุ่ง อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 717,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 302,000                   

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 302,000                   

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละสาธติการเพาะช ากลา้ไมป่้าชายเลน (ภาคใต)้ 302,000                   

งบด าเนินงาน 302,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 302,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 111,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 28,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 88,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 13,600                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 11,162,300                

พื้นทีท่รพัยากรทางทะเล ชายฝัง่ทะเล และป่าชายเลน ไดร้บัการบริหารจดัการ 11,162,300                

บริหารจดัการทรพัยากรทางทะเล 10,532,700                

งบรายจ่ายอื่น 10,532,700                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าและวางปะการงัเทยีม จงัหวดัชมุพร แท่ง 1410 10,532,700                   

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 629,600                   

งบลงทนุ 629,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 629,600                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 629,600                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าชายเลน อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัชมุพร ไร่ 293 339,600                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมป่้าชายเลน จงัหวดัชมุพร กลา้ 100000 290,000                      

กรมทรพัยากรน า้ 5,500,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 5,500,000                 

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 5,500,000                 

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 5,500,000                 
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งบลงทนุ 5,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,500,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยทรายขาว  บา้นทุ่งคา หมู่ที่ 1  ต าบลทุ่ง

คาวดั  อ าเภอละแม  จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 5,500,000                    

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 7,401,200                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 7,401,200                 

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 3,381,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 1,415,000                 

งบลงทนุ 1,415,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,415,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนบา้นเขาลา้น หมู่ที่ 8  

ต าบลครน อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 1,966,000                 

งบลงทนุ 1,966,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,966,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,966,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นบางจาก หมู่ที่ 5 

ต าบลชมุโค อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนทุ่งคาพทิยาคาร หมู่ที่ 3

 ต าบลทุ่งคา อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 983,000                      

โครงการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม 984,800                   

แกไ้ขปญัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและน า้เค็ม 984,800                   

งบลงทนุ 984,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 984,800                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 984,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นทอนอม หมู่ที่ 6 ต าบลช่องไมแ้กว้ อ าเภอ

ทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นเขาหลกั หมู่ที่ 9 ต าบลวสิยัใต ้อ าเภอสว ี แห่ง 1 492,400                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 2,555,400                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 667,600                   

งบลงทนุ 667,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 667,600                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 667,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นถ า้สนุก  หมู่ที่ 5 ต าบล

บา้นนา อ าเภอเมอืง จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นท่ามะปริง  หมู่ที่ 7 

ต าบลบา้นนา อ าเภอเมอืง จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 333,800                      
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จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 1,887,800                 

งบลงทนุ 1,887,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,887,800                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองหลวง หมู่ที7่ ต าบลพอ้แดง 

อ าเภอหลงัสวน อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 480,000                   

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 480,000                   

งบลงทนุ 480,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 480,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 480,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นบางไมแ้กว้พฒันา หมู่ที่ 15 ต าบลรบัร่อ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นทบัใหม่ หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งคาวดั อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 20,453,900                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 10,821,000                

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 9,666,000                 

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 3,263,900                 

งบลงทนุ 3,263,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,263,900                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,263,900                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัชมุพร กโิลเมตร 35 179,900                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัชมุพร ไร่ 100 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัชมุพร ไร่ 300 1,554,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าฟ้ืนฟูโครงสรา้งระบบนิเวศตน้น า้ จงัหวดัชมุพร ไร่ 200 780,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัชมุพร กลา้ 80000 400,000                      

ป้องกนัรกัษาป่าแบบบูรณาการ 3,597,300                 

งบลงทนุ 3,597,300                 

ครุภณัฑ์ 3,597,300                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 3,597,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑป์ระจ าจดุสกดั จงัหวดัชมุพร ชดุ 3 3,597,300                    

อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรอทุยานแหง่ชาตทิางทะเล 490,000                   

งบลงทนุ 490,000                   

ครุภณัฑ์ 490,000                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 490,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ด าน า้ลกึ จงัหวดัชมุพร ชดุ 5 450,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพใตน้ า้ จงัหวดัชมุพร ตวั 1 40,000                        

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 1,239,800                 

งบลงทนุ 1,239,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,239,800                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,239,800                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัชมุพร กโิลเมตร 70 359,800                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบป่าเปียกตามแนวพระราชด าริ จงัหวดัชมุพร แห่ง 11 880,000                      
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เพิม่ประสทิธภิาพการแกไ้ขปญัหาไฟป่า 1,075,000                 

งบลงทนุ 1,075,000                 

ครุภณัฑ์ 1,075,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,075,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 3 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอก

สูบไม่ต า่กวา่ 3,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 80 กโิลวตัต ์ คนั 1 1,075,000                    

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 1,155,000                 

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 1,155,000                 

งบลงทนุ 1,155,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,155,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,155,000                    

รายการระดบัที1่: รงัวดัปรบัปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัชมุพร กโิลเมตร 105 1,155,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 578,000                   

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 578,000                   

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคใต)้ 578,000                   

งบลงทนุ 148,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 148,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 148,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัชมุพร กลา้ 3500 17,500                        

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไม ้จงัหวดัชมุพร กลา้ 45000 130,500                      

งบอดุหนุน 130,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 130,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมและพฒันาการมส่ีวนร่วมของ

ชมุชนในพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัชมุพร หมู่บา้น 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนท ัว่ไปกจิกรรมเครือขา่ยชมุชนตน้น า้ จงัหวดั หมู่บา้น 3 30,000                        

งบรายจ่ายอื่น 300,000                   

รายการระดบัที1่: จดัท าฐานขอ้มูลชมุชนและแผนที่การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิใน

ลุม่น า้ยอ่ย (Watershed Profile) จงัหวดัชมุพร หมู่บา้น 3 300,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 9,054,900                 

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 9,054,900                 

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 6,123,700                 

งบลงทนุ 6,123,700                 

ครุภณัฑ์ 13,400                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 13,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตเ์บนซนิ สูบน า้ได ้

1,000 ลติรต่อนาท ีขนาด 5 แรงมา้ จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 13,400                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,110,300                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,332,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ จงัหวดั หลงั 1 1,332,500                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,472,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนป่าไมล้  าลอง  จงัหวดัชมุพร กม. 1.8 3,422,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมโรงเกบ็รถยนต ์ศูนยป์ฏบิตัิการไฟป่า

ชมุพร จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 50,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,305,600                    
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รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัชมุพร กโิลเมตร 254 1,305,600                    

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 2,931,200                 

งบลงทนุ 2,931,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,931,200                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,931,200                    

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั กลา้ 50000 145,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัชมุพร ไร่ 150 105,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัชมุพร ไร่ 200 190,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัชมุพร ไร่ 1437 1,465,800                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัชมุพร ไร่ 1709 837,400                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมก้ฤษณา เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัชมุพร ไร่ 400 188,000                      

กรมป่าไม ้ 26,132,000                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 1,560,000                 

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 1,560,000                 

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 1,560,000                 

งบลงทนุ 780,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 780,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 780,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัชมุพร ไร่ 200 780,000                      

งบอดุหนุน 140,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 2 140,000                      

งบรายจ่ายอื่น 640,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัชมุพร หมู่บา้น 20 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัชมุพร หมู่บา้น 20 400,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 8,970,000                 

โครงการปลูกป่าเพือ่ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ 8,970,000                 

โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาติ 8,970,000                 

งบลงทนุ 8,970,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,970,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,970,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัชมุพร ไร่ 2300 8,970,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 9,764,800                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 9,764,800                 

ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคใต ้ 9,641,700                 

งบด าเนินงาน 482,700                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 482,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 414,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 31,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 37,500                        

งบลงทนุ 9,109,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,109,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,109,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัชมุพร กลา้ 110000 319,000                      
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รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัชมุพร ไร่ 2000 7,800,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัชมุพร กลา้ 600000 990,000                      

งบอดุหนุน 50,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัชมุพร หมู่บา้น 1 50,000                        

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคใต ้ 123,100                   

งบด าเนินงาน 3,100                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,100                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 1,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 500                           

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 600                           

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 500                           

งบอดุหนุน 120,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 1 70,000                        

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า เครือขา่ย 1 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 5,837,200                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 5,837,200                 

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 5,837,200                 

งบลงทนุ 5,837,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,837,200                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,837,200                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัชมุพร กลา้ 822000 2,383,800                    

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัชมุพร กลา้ 142000 1,079,200                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมด้ว้ยถาดระบบรากลอย จงัหวดัชมุพร กลา้ 200000 400,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัชมุพร กโิลเมตร 13 66,800                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัชมุพร ไร่ 2 1,000                         

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัชมุพร ไร่ 1869 1,906,400                    

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 8,667,000                 

กรมอตุนิุยมวทิยา 8,667,000                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 8,667,000                 

โครงการก่อสรา้งหอเรดาร ์และตดิต ัง้เครื่องเรดารต์รวจอากาศ 8,667,000                 

ปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization 4 เครื่อง ทีจ่งัหวดัระยอง

 จงัหวดัชมุพร จงัหวดัเพชรบูรณ์ และจงัหวดันครนายก 8,667,000                 

งบลงทนุ 8,667,000                 

ครุภณัฑ์ 8,667,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 8,667,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual 

Polarization ที่สถานีอตุุนิยมวทิยาชมุพร ต าบลท่าตะเภา อ าเภอเมอืงชมุพร ระบบ 1 8,667,000                    

กระทรวงพลงังำน 1,780,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 1,280,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 1,280,000                 
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โครงการยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรทีเ่ป็นอตัลกัษณ์และเหมาะสมกบัศกัยภาพพื้นที่

ของภาค 1,280,000                 

ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรทีเ่ป็นอตัลกัษณ์และเหมาะสมกบัศกัยภาพพื้นทีข่องภาค 1,280,000                 

งบอดุหนุน 1,280,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,280,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินโครงการลดตน้ทุนพลงังานในการจดัหาน า้

เพือ่การเกษตรและการอบแหง้ผลผลติทางการเกษตรภาคใต ้ต าบลนาชะองั 

อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร แห่ง 3 1,280,000                    

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 500,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 500,000                   

พลงังานทดแทนทีผ่ลติได ้ 500,000                   

ผลติและบ ารุงรกัษาพลงังานทดแทน 500,000                   

งบลงทนุ 500,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาสถานีวดัศกัยภาพพลงังานลม 

บา้นน า้พ ุต าบลปากคลอง อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร สถานี 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาสถานีวดัศกัยภาพพลงังานลม 

มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ต าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร สถานี 1 250,000                      

กระทรวงพำณิชย์ 2,105,100                 

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 2,105,100                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,105,100                 

การขบัเคลือ่นงานพาณิชยภู์มภิาค 2,105,100                 

ส่งเสริม และบริหารงานพาณิชยใ์นส่วนภูมภิาค 2,105,100                 

งบลงทนุ 2,105,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,105,100                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,105,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบอีน่ 

ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัชมุพร  ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั แห่ง 1 2,105,100                    

กระทรวงมหำดไทย 706,231,800               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 14,726,000                

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 218,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 218,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 218,000                   

งบรายจ่ายอื่น 218,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 218,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 13,668,000                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 13,668,000                

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 10,168,000                

งบลงทนุ 10,168,000                

ครุภณัฑ์ 3,792,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 3,792,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศส านกังานจงัหวดัชมุพร ต าบลนาชะองั 

อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 3,113,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑก์ลอ้งโทรทศันว์งจรปิดของส านกังานจงัหวดั

ชมุพร  ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 679,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,376,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,952,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัผูว้า่ราชการจงัหวดัชมุพร ระยะที่ 2 

ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 2,952,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,424,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดัชมุพร ต าบลนาชะองั 

อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 3,424,000                    

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 23,132,100                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 5,595,800                 

การรกัษาความม ัน่คงภายใน 5,595,800                 

สนบัสนุนภารกจิของกองอาสารกัษาดนิแดนและกองก าลงัประจ าถิน่ 5,595,800                 

งบลงทนุ 5,595,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,595,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,595,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐาน

ขนาดเลก็ กองรอ้ย อส.อ.พะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 5,595,800                    
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แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 17,536,300                

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 17,536,300                

การบริหารงานอ าเภอ 17,536,300                

งบลงทนุ 17,536,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,536,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,794,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการระดบั 9 อ าเภอละแม จงัหวดั แห่ง 1 2,794,800                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,440,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 อ าเภอทุ่งตะโก แห่ง 1 555,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 189,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนรอบที่วา่การอ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 1,058,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงป้ายที่วา่การอ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 334,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัปลดัจงัหวดั ที่ท  าการปกครองจงัหวดั 

จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 390,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 1,290,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคูระบายน า้รอบที่วา่การอ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั แห่ง 1 493,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันร์อบที่วา่การอ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 1,138,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร แห่ง 1 416,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงรางน า้ฝนที่วา่การอ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร แห่ง 1 235,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 491,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,300,900                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ที่วา่การอ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 585,600                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. อเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอทุ่งตะโก 

จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 256,400                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนหนา้ที่วา่การอ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้หนา้ที่วา่การอ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 1,811,700                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 1,015,600                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ทางเขา้หอประชมุอ าเภอละแม จงัหวดั แห่ง 1 533,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล.หนา้กองรอ้ย อส.อ าเภอสว ีจงัหวดั แห่ง 1 199,700                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล.ขา้งหอประชมุอ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร แห่ง 1 743,200                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. บริเวณที่วา่การอ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร แห่ง 1 820,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานจอดรถหลงัที่วา่การอ าเภอหลงัสวน จงัหวดั แห่ง 1 840,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งป้ายที่วา่การอ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 369,700                      

กรมการพฒันาชมุชน 705,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 705,600                   

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 705,600                   

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 705,600                   

งบลงทนุ 705,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 705,600                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 705,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัชมุพร  ต าบลนาชะ

องั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร หลงั 1 216,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอ

ละแม ต าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร หลงั 1 489,000                      

กรมทีด่นิ 2,741,600                 
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แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 2,741,600                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 2,741,600                 

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 930,200                   

งบลงทนุ 930,200                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 930,200                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 930,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งหอ้งน า้ประชาชนและหอ้งน า้คนพกิาร   ต าบล

ขนุกระทงิ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 930,200                      

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 1,811,400                 

งบลงทนุ 1,811,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,811,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 922,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   ต าบล

ขนัเงนิ อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 922,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 889,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 889,400                      

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 344,412,900              

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 39,719,200                

โครงการพฒันาพื้นทีเ่พือ่การทอ่งเทีย่ว 39,719,200                

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีเ่พือ่การทอ่งเทีย่ว 39,719,200                

งบลงทนุ 39,719,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 39,719,200                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 39,719,200                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เฉพาะพะโตะ๊ อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดั แห่ง 1 25,719,200                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศันท์ะเลแหวก

เกาะพทิกัษ ์ชมุชนบางน า้จดื อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 14,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 64,771,500                

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 64,771,500                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ภาคใต ้ 64,771,500                

งบลงทนุ 64,771,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 64,771,500                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 64,771,500                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล บริเวณชายหาดมตัโพน หมู่ที่ 2

 ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัชมุพร ความยาว 348 เมตร แห่ง 1 18,191,300                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์ต าบล

บางมะพรา้ว อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร (ระยะ 3) ความยาว 1,305 เมตร แห่ง 1 46,580,200                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 70,671,200                

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 24,730,000                

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 24,730,000                

งบลงทนุ 24,730,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,730,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 24,730,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมชมุชนปากน า้หลงัสวน 

อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 24,730,000                   



34 / 98

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04860000 จงัหวดัชมุพร

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 45,941,200                

วางและจดัท าผงัเมอืง 18,338,400                

งบรายจ่ายอื่น 18,338,400                

รายการระดบัที1่: การศึกษาและออกแบบวางผงัพื้นที่เฉพาะชมุชนปากน า้ 

อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ผงั 1 9,269,200                    

รายการระดบัที1่: การศึกษาและออกแบบวางผงัพื้นที่เฉพาะชมุชนละแม 

อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร ผงั 1 9,069,200                    

สนบัสนุนและส่งเสริมดา้นการผงัเมอืง 787,000                   

งบลงทนุ 787,000                   

ครุภณัฑ์ 787,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 787,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั

ชมุพร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร คนั 1 787,000                      

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 26,815,800                

งบรายจ่ายอื่น 26,815,800                

รายการระดบัที1่: ส ารวจและจดัท าขอ้มูลทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคารมาตรา

ส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชมุชนระดบัเทศบาล จงัหวดัชมุพร รายการ 1 26,815,800                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 165,093,000              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 105,266,000              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 105,266,000              

งบลงทนุ 105,266,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 105,266,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 105,266,000                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้หลงัสวน เทศบาลเมอืงหลงัสวน

 บริเวณหลงัวดัด่านประชากร (ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ) อ าเภอหลงัสวน จงัหวดั

ชมุพร ความยาว 138 เมตร แห่ง 1 15,200,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ท่าตะเภา เทศบาลเมอืงชมุพร 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัชมุพร ความยาว 624 เมตร แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้หลงัสวน (ระยะที่ 2) ซอย 7 

ถนนหลงัสวน อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ความยาว 710 เมตร แห่ง 1 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองท่าตะเภา ต าบลหาดพนัไกร 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัชมุพร ความยาว 250 เมตร แห่ง 1 11,466,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้สวหีนุ่ม บริเวณซอยท่าเรือ 

เทศบาลต าบลนาโพธิ์ ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ความยาว 540 แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้หลงัสวน ถนนเลยีบแม่น า้หลงั

สวน บา้นด่าน ต าบลหลงัสวน อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ความยาว 485 แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ท่าตะเภา ต าบลหาดพนัไกร 

อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ความยาว 480 เมตร แห่ง 1 11,600,000                   

โครงการป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 59,827,000                

ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 59,827,000                

งบลงทนุ 59,827,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 59,827,000                   

ค่าควบคุมงาน 3,087,000                    
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รายการระดบัที1่: ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทา

ปญัหาน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 3,087,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 56,740,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ท่วม

พื้นที่ชมุชนเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 56,740,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 4,158,000                 

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 4,158,000                 

บริการดา้นช่าง 4,158,000                 

งบลงทนุ 4,158,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,158,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,158,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและก่อสรา้งอาคารส านกังาน และโรงเกบ็พสัดุ

 บา้นพกัขา้ราชการ โรงจอดรถ ก่อสรา้งร ัว้ คสล.และถมดนิ ฯลฯ ของ

ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัชมุพร ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืง แห่ง 1 4,158,000                    

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 320,513,600              

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

ทอ้งถิน่จงัหวดัชมุพร ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ตู ้ 8 34,400                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัชมุพร ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ตู ้ 8 44,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

ชมุพร ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ตวั 16 27,200                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัชมุพร ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร ชดุ 8 23,200                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัชมุพร ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร 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

จงัหวดัชมุพร ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร เครื่อง 8 176,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัชมุพร 

ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร เครื่อง 8 128,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัชมุพร ต าบล

นาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร เครื่อง 8 72,000                        
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รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัชมุพร ต าบลนาชะองั อ าเภอ ชดุ 16 60,800                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัชมุพร ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร เครื่อง 16 92,800                        

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 319,807,200              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 11,244,000                

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 11,244,000                

งบอดุหนุน 11,244,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,244,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 11,244,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

750 ตารางเมตร บา้นเขาถลม่ หมู่ที่ 5 ต าบลวงัไผ่ เทศบาลต าบลวงัไผ่ 

อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 40 เมตร 

ยาว 60 เมตร บา้นเกาะเสด็ หมู่ที่ 3 ต าบลบางสง เทศบาลต าบลบางสน 

อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ขนาดกวา้ง 15 เมตร ยาว 25 เมตร

 บา้นพะโตะ๊ หมู่ที่ 7 ต าบลพะโตะ๊ องคก์ารบริหารส่วนต าบลพะโตะ๊ 

อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 596,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 15 เมตร ยาว 25 

เมตร บา้นปากทรง หมู่ที่ 5 ต าบลปากทรง องคก์ารบริหารส่วนต าบลปาก

ทรง อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 849,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 19 เมตร ยาว 45 เมตร 

บา้นถ า้สงิห ์หมู่ที่ 1 ต าบลถ า้สงิห ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ า้สงิห ์อ าเภอ

เมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 52 เมตร ยาว 52 เมตร 

บา้นทอ้งครก หมู่ที่ 13 ต าบลบางน า้จดื องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางน า้

จดื อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 72 เมตร ยาว 85 เมตร  

หมู่ที่ 2 ต าบลเขาไชยราช องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาไชยราช อ าเภอปะ แห่ง 1 2,999,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 63,745,700                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 4,662,000                 

งบอดุหนุน 4,662,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,662,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 4,662,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาภูเขา ฝายคลองปง หมู่ที่

 6 บา้นเขาช่องลม ต าบลทุ่งคาวดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งคาวดั 

อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 4,662,000                    

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 59,083,700                

งบอดุหนุน 59,083,700                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 59,083,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 59,083,700                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04860000 จงัหวดัชมุพร

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

บา้นยลีาน หมู่ที่ 7 ต าบลคุริง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลคุริง อ าเภอท่า แห่ง 1 1,690,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 2 บา้นนาหวาน ต าบลทรพัยอ์นนัต ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรพัย์

อนนัต ์อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 4,594,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 4 บา้นท่าขา้ม ต าบลท่าขา้ม  องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าขา้ม 

อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 1,539,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ 

ขนาดใหญ่มาก บา้นน า้หกั หมู่ที่ 10 ต าบลท่าแซะ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลท่าแซะ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 786,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ วดั

เขาแกว้ หมู่ที่ 5 บา้นเขาแกว้ ต าบลนากระตาม องคก์ารบริหารส่วนต าบล

นากระตาม อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 3,660,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 2 บา้นหาดใน ต าบลรบัร่อ ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลรบัร่อ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

ซอยหลวงแดง หมู่ที่ 3 บา้นยายไท ต าบลหงษเ์จริญ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหงษเ์จริญ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 3,100,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บา้นควนดนิ ต าบลตะโก องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลตะโก อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 3,031,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดกลาง หมู่ที่ 13 บา้นสมบูรณ์สุข ต าบลชมุโค  เทศบาลต าบลขมุโค 

อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 671,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บา้นบางเสยีบ ต าบลบางสน เทศบาลต าบลบางสน 

อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 3,491,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

บริเวณชมุชนช่องจ าปา หมู่ที่ 3 บา้นพละ ต าบลเขาไชยราช องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเขาไชยราช อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 2,370,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 8 บา้นทุ่งเศรษฐ ี

ต าบลดอนยาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนยาง อ าเภอปะทวิ จงัหวดั แห่ง 1 862,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

บา้นดอนคา หมู่ที่ 3 ต าบลสะพล ีตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะพล ีอ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 1,956,100                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ บา้นดอน

ใหญ่ หมู่ที่ 2 ต าบลบางหมาก เทศบาลต าบลบางหมาก อ าเภอเมอืงชมุพร แห่ง 1 703,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 7 บา้น จ.ป.ร. ต าบลวงัใหม่ เทศบาลต าบลวงัใหม่ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 4,952,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 9 บา้นหนองจนัทนห์อม ต าบลหาดพนัไกร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหาดพนัไกร อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 701,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

หมู่ที่ 8 บา้นควนผาสุก ต าบลสวนแตง องคก์ารบริหารส่วนต าบลสวนแตง

 อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 500,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04860000 จงัหวดัชมุพร

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดกลาง บา้นคลองหนิด า หมู่ที่ 2 ต าบลเขาค่าย องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลเขาค่าย อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร แห่ง 1 2,801,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบผวิดนิขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บา้นกลาง ต าบลเขาทะล ุองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลเขาทะล ุอ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร แห่ง 1 1,151,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 9 บา้นเขาหลกั ต าบลครน องคก์ารบริหารส่วนต าบลครน อ าเภอสวี แห่ง 1 2,430,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบผวิดนิ หมู่ที่ 8 - บา้นหวัเขาถา่น บา้นหาดทรายรี ต าบลท่าหนิ  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหนิ อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร แห่ง 1 3,976,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

บา้นเขานอ้ย หมู่ที่ 3 ต าบลนาสกั องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสกั อ าเภอ แห่ง 1 906,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 บา้นสะพานสูง หมู่ที่ 8 ต าบลนาขา องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาขา 

อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 3,886,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดกลาง ซอยเชงิเขา หมู่ที่ 2 บา้นบางน า้จดื ต าบลบางน า้จดื องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบางน า้จดื อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 1,056,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งพรอ้มขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบ

บาดาลขนาดกลาง ซอยโรงเรียนบา้นสวนจนัทร ์หมู่ที่ 16 บา้นทบัวงั 

ต าบลบา้นควน ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบา้นควน อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 1,250,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งพรอ้มขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิ

ดนิขนาดกลาง หมู่ที่ 12 บา้นพรรณราย ต าบลหาดยาย องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหาดยาย อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 936,000                      

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ สายบา้นบาง

เจริญ หมู่ที่ 2 ต าบลท่ายาง เทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอเมอืงชมุพร แห่ง 1 2,362,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,749,900                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,749,900                 

งบอดุหนุน 1,749,900                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,749,900                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 1,749,900                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองเรือ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าขา้ม อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็น า้พ ุ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแซะ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สาวดอย

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลรบัร่อ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เนินทอง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสลยุ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04860000 จงัหวดัชมุพร

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ทรายขาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลสองพีน่อ้ง อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แหลม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหงษเ์จริญ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็น า้เยน็ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิแกว้ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลต าบลเนินสนัติ เทศบาลต าบลเนินสนัติ อ าเภอท่าแซะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลช่องไมแ้กว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่องไมแ้กว้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลทุ่งตะไคร เทศบาลต าบลทุ่งตะไคร อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลปากตะโก  เทศบาลต าบลปากตะโก อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นสามแยกจ าปา องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะโก อ าเภอทุ่งตะโก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บางสน 

เทศบาลต าบลปะทวิ อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัมาบ

อ ามฤต เทศบาลต าบลมาบอ ามฤต อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คลองวงั

ชา้ง เทศบาลต าบลชมุโค อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัดอน

แตง เทศบาลต าบลทะเลทรพัย ์อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนา้

ค่าย องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากคลอง อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสะพล ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะพล ีอ าเภอปะทวิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลสะพล ีเทศบาลต าบลสะพล ีอ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คลองอาร์

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลปงัหวาน อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04860000 จงัหวดัชมุพร

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทบัขอน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากทรง อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลพระรกัษ ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระรกัษ ์อ าเภอพะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลพะโตะ๊ องคก์ารบริหารส่วนต าบลพะโตะ๊ อ าเภอพะโตะ๊ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

อนุบาลเทศบาล 1  เทศบาลต าบลพะโตะ๊ อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ถ า้สงิห ์ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ า้สงิห ์อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดัพชิยัยาราม เทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สามเสีย่ม

 เทศบาลต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หาด

ภาราดรภาพ องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ช่องบา้น

มา องคก์ารบริหารส่วนต าบลวสิยัเหนือ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับาง

ลกึ เทศบาลต าบลบางลกึ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

นอ้มถวาย เทศบาลต าบลวงัใหม่ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหาด

ทรายแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตากแดด อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลวงัไผ่ เทศบาลต าบลวงัไผ่ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาทุ่ง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทุ่ง อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหาดทรายรี เทศบาลต าบลหาดทรายรี อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลปากน า้ชมุพร เทศบาลต าบลปากน า้ชมุพร อ าเภอเมอืงชมุพร ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04860000 จงัหวดัชมุพร

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเขา

หลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งหลวง อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทุ่ง

ขี้หนอน องคก์ารบริหารส่วนต าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลละแม เทศบาลต าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลทุ่งคาวดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งคาวดั อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสวนแตง องคก์ารบริหารส่วนต าบลสวนแตง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ถ า้ตาทอง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาค่าย อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ช่องบอน

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาทะล ุอ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัช่องรอ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลครน อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ด่านสว ี 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านสว ีอ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

ชมุชนสว ีเทศบาลต าบลนาโพธิ์พฒันา อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไทย

พฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสกั อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แพรก

แหง้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวสิยัใต ้อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลนาโพธิ์ เทศบาลต าบลนาโพธิ์  อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ราษฏร์

บ  ารุงพฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางมะพรา้ว อ าเภอหลงัสวน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนอก

ไส เทศบาลต าบลวงัตะกอ อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัวาลกุา

ราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมทราย อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        



42 / 98

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04860000 จงัหวดัชมุพร

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

ประสาทนิกร เทศบาลเมอืงหลงัสวน อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนาขา (บา้นหว้ยเหมอืง) องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาขา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลปากน า้หลงัสวน เทศบาลต าบลปากน า้หลงัสวน อ าเภอหลงัสวน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชลธี

นิมติร  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางน า้จดื อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

คลองกก องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นควน อ าเภอหลงัสวน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 17,469,000                

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 17,469,000                

งบอดุหนุน 17,469,000                

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 17,469,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและมูล

ฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและมูลฝอย คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

แบบเปิดขา้งเททา้ย เทศบาลต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 16,519,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 16,519,000                   

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

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

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย   เทศบาลต าบลวงัไผ่ อ าเภอเมอืงชมุพร คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย   เทศบาลต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบเปิดขา้งเททา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะโก คนั 1 2,119,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย  เทศบาลต าบลมาบอ ามฤต อ าเภอปะทวิ คนั 1 2,400,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04860000 จงัหวดัชมุพร

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลสะพล ีอ าเภอปะทวิ จงัหวดั คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย  องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแซะ อ าเภอ คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 225,598,600              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 193,153,000              

งบอดุหนุน 193,153,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 193,153,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 193,153,000                 

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ชพ.ถ.40011 สายบา้นยางฆอ้ -บา้นน า้พ ุหมู่ที่ 7,8,13 

ต าบลท่าแซะ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่าง

กวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแซะ อ าเภอท่าแซะ สาย 1 3,111,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชพ 3075 หมู่ที่ 10 บา้นสนัตินิมติร ต าบลรบัร่อ กวา้ง 10 เมตร ยาว 

1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไห่ลทางหนิคลกุกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลรบัร่อ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร สาย 1 9,573,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชพ.ถ.75021 สายโป่งบอน-ธรรมเจริญ หมู่ที่ 4,9 บา้นตาหงษเ์ชือ่มต่อ

บา้นบางกลอย ต าบลหงษเ์จริญ กวา้ง 5 เมตร ยาว 710 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลท่างหนิคลกุกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หงษเ์จริญ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร สาย 1 2,447,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชพ.37102 สายน า้เยน็-ในพกุ หมู่ที่ 5 บา้นจนัทงึ ต าบลหนิแกว้ กวา้ง 6 

เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิแกว้ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร สาย 1 7,891,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชพ.ถ.35011 สายสุธาทอง หมู่ที่ 2 บา้นท่า ต าบลตะโก กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 1,530 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะโก อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร สาย 1 4,832,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชพ.ถ.80004 สายตลาดนดัท่ายาง- บา้นคอสน หมู่ที่ 4,8 ต าบลท่ายาง 

กวา้ง 8 เมตร ยาว 1,035 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลท่ายาง 

อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร สาย 1 7,980,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายคู

ขดุ-บางผรา หมู่ที่ 2,3 ต าบลบางหมาก กวา้ง 7 เมตร ยาว 2,650 เมตร 

หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลบางหมาก อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร สาย 1 9,868,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชพ.ถ.43002 สายหวัท่า - ดอนทราย หมู่ที่ 7 บา้นเขาบ่อ ต าบลทุ่งคา 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลทุ่งคา อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร สาย 1 9,730,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ชพ.ถ.2077 สายบา้นเขาวง - บา้นถ า้สงิห ์หมู่ที่ 6,11 

ต าบลบา้นนา กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,360 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่าง

กวา้งขา้งละ 1.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา อ าเภอเมอืง สาย 1 9,959,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชพ.ถ.23012 ซอยสุขาภบิาล 9/1 หมู่ที่ 3 ชมุชนวดัวงัไผ่ ต าบลวงัไผ่ 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 574 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลวงัไผ่ สาย 1 1,720,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชพ.ถ.4402 ซอย 24 หมอดนิอาสา หมู่ที่ 1,2,4 ต าบลทุ่งคาวดั กวา้ง 5 

เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งคาวดั อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร สาย 1 7,349,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชพ.ถ.2010 เอเซยี - บา้นเขาหลาง หมู่ที่ 2,3,7,8 

ต าบลทุ่งหลวง มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 36,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลทุ่งหลวง อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร สาย 1 9,532,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ชพ.ถ.4003 สายสว-ี บ่อคา หมู่ที่ 5 ต าบลนาโพธิ์ กวา้ง 

11.50 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.20 เมตร เทศบาลต าบลนาโพธิ์ สาย 1 2,186,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ชพ.ถ.52009 สายยางงาม - น า้ลอดนอ้ย หมู่ที่ 2,5 บา้นหนองบวั

และบา้นยางงาม ต าบลนาสกั กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,540 เมตร หนา 0.04 

เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสกั สาย 1 9,840,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ชพ.ถ.68001 สายเอเซยี 41- บา้นหาดพริก หมู่ที่ 2,5,10 

ต าบลวสิยัใต ้กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,250 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลวสิยัใต ้อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร สาย 1 9,890,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ชพ.ถ.72012 สายพะงุน้-เขานอ้ย หมูที่ 3 ต าบลสว ีกวา้ง 6 

เมตร ยาว 2,150 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1.50 เมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสว ีอ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร สาย 1 9,720,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชพ.ถ.54011 สายลา่ง หมู่ที่ 3 ต าบลบางมะพรา้ว กวา้ง 5 เมตร ยาว 

2,420 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางมะพรา้ว สาย 1 8,671,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายหว้ยรากไม ้- 

ทรายแกว้ บา้นดอนสกั หมู่ที่ 14 ต าบลดอนยาง กวา้ง 5 เมตร ยาว 800 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างหนิคลกุกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลดอนยาง อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร สาย 1 3,483,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายดอนสุด - ซนัน่ี

วลิล ์ช่วง 3 หมู่ที่ 1 บา้นหวัคู ต าบลตากแดด กวา้ง 4 เมตร ยาว 567 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างหนิคลกุกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลตากแดด อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร สาย 1 1,942,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายแก่ง

ตะเคียน - เขาหลกั หมู่ที่ 9,7 ต าบลครน กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร

 หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลครน อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร สาย 1 9,927,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายท่ากระดาน – 

เขาม่วง หมู่ที่ 2 บา้นท่ากระดาน ต าบลท่าหนิ กวา้ง 5 ยาว 2,586 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลท่าหนิ อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร สาย 1 8,170,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายแหลมปาย-ทอน

จนัทร ์หมู่ที่ 6 บา้นแหลมปาย ต าบลหาดยาย กวา้ง 6 เมตร เมตร ยาว 

1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหาดยาย อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร สาย 1 3,721,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ชพ.ถ.63013 สายพระรกัษ ์ซอย 2 หมู่ที่ 13 บา้นหว้ยขอน

 ต าบลพะโตะ๊ มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 7,960 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลพะโตะ๊ อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร สาย 1 4,966,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ซอย

ภูมลิ  าเนา หมู่ที่ 6 บา้นใน ต าบลปากน า้ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,340 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,040 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร สาย 1 5,768,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต สายหนองเรือ-บา้นพนัวาล ต าบลท่าขา้ม เชือ่มต าบลรบัร่อ 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,840 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 

1.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,560 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัชมุพร อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร สาย 1 9,919,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทค์อนกรีตผสมยางพารา 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชพ.ถ.28001 สายทรายแกว้-หว้ยรากไม ้หมู่ที่ 6,9 

ต าบลเขาไชยราช กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ

มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาไชย สาย 1 8,064,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

ซอย 4 หมู่ที่ 5 บา้นหว้ยแกว้ ต าบลถ า้สงิห ์ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,200 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,000 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ า้สงิห ์อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร สาย 1 3,470,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

บา้นในไร่ หมู่ที่ 6 ต าบลด่านสว ีกวา้ง 5 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 

0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,750 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลด่านสว ีอ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร สาย 1 4,591,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

ดอนทราย -เขาท ัง่ หมู่ที่ 4 บา้นเขาท ัง่ ต าบลทุ่งระยะ กวา้ง 5 เมตร ยาว 

2,050 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,250 ตารางเมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งระยะ อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร สาย 1 4,833,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 15,693,500                

งบอดุหนุน 15,693,500                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,693,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 15,693,500                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 4,126,600                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นในโสม องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหนิแกว้ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลสวนแตง องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลสวนแตง อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นพรุตะเคียน องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลสลยุ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 9,096,900                    
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รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหาดภราดรภาพ องคก์าร

บริหารส่วนต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลมาบอ ามฤต 

เทศบาลต าบลมาบอ ามฤต อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บางมาศเหนือ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลรบัร่อ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 6,205,100                 

งบอดุหนุน 6,205,100                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,205,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 6,205,100                    

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

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนเทศบาล 2 วดัเกาะแกว้ เทศบาลเมอืงชมุพร 

อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร หลงั 1 6,205,100                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 10,547,000                

งบอดุหนุน 10,547,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,547,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 10,547,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นแหลมยาง

 หมูที่ 3 ต าบลท่าแซะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแซะ อ าเภอท่าแซะ แห่ง 1 690,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นอแีบ ้หมู่ที่

 1,4,6,8 ต าบลรบัร่อ (ขยายเขตระบบประปาเพือ่การเกษตร) องคก์าร

บริหารส่วนต าบลรบัร่อ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 9,857,000                    

กระทรวงยตุธิรรม 19,712,800                

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 15,503,800                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 15,503,800                

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 15,503,800                

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 15,503,800                

งบลงทนุ 15,503,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,503,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,503,800                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดั

ชมุพร(ที่มสีถานแรกรบัเด็กและเยาวชน) พรอ้มส่วนประกอบ และอาคารชดุ

ที่พกัอาศยัขา้ราชการขนาด 18 ยูนิต ต าบลตากแดด อ าเภอเมอืงชมุพร แห่ง 1 15,503,800                   

กรมราชทณัฑ์ 4,209,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 671,500                   

ผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจนไ์ดร้บัการควบคุม ดูแล 671,500                   

ควบคุมผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจน์ 671,500                   

งบลงทนุ 671,500                   

ครุภณัฑ์ 671,500                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 662,000                      
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รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ขบัเคลือ่น

 2 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab) สถานตรวจพสูิจน ์สงักดั 

เรือนจ าอ าเภอหลงัสวน  ต าบลหลงัสวน อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร คนั 1 662,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ เรือนจ าช ัว่คราวหว้ยกล ัง้ 

สงักดัเรือนจ าอ าเภอหลงัสวน  ต าบลหลงัสวน อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 9,500                         

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 3,491,000                 

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 3,491,000                 

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 3,491,000                 

งบลงทนุ 3,491,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,491,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,491,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรือนจ าจงัหวดัชมุพร  ต าบลบางหมาก อ าเภอ

เมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 1,220,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรือนจ าอ าเภอหลงัสวน  ต าบลหลงัสวน อ าเภอ

หลงัสวน จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 172,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ไฟฟ้าแรงสูงเสริมความม ัน่คง เรือนจ าอ าเภอ

หลงัสวน  ต าบลหลงัสวน อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 2,098,400                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 46,500                     

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 46,500                     

ควบคุมผูต้อ้งขงั 46,500                     

งบลงทนุ 46,500                     

ครุภณัฑ์ 46,500                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 27,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน   เรือนจ าจงัหวดัชมุพร  ต าบลบางหมาก 

อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ตู ้ 5 27,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  เรือนจ าจงัหวดัชมุพร  ต าบล

บางหมาก อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร เครื่อง 2 19,000                        

กระทรวงแรงงำน 5,902,500                 

กรมการจดัหางาน 3,192,200                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 2,232,100                 

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                        
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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 126,600                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 20,600                     

งบด าเนินงาน 20,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,600                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,500                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 6,100                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,700                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 4,300                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

โครงการศูนยป์ระสานแรงงานประมง 1,910,500                 

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ละจดัระเบยีบแรงงานต่างดา้วในภาคประมง 1,910,500                 

งบด าเนินงาน 1,910,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,813,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 43,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 420,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,156,900                    

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 0 642,900                      

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 96,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 19,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 20,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 27,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 17,200                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 814,000                   

ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 814,000                   

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   
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ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานจดัหางานจงัหวดัชมุพร  ต าบล

นาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร คนั 1 814,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 146,100                   

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 132,600                   

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

สรา้งคุณค่าภูมปิญัญาผูสู้งอายุ 76,000                     

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 1,725,200                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,725,200                 

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,725,200                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการด าเนินการพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,725,200                 

งบลงทนุ 1,725,200                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    
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ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

ต าบลท่ายาง อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 437,200                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 437,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทาสอีาคาร ส านกังานพฒันาฝีมอืแรงงานชมุพร 7

 หลงั ต าบลท่ายาง อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 437,200                      

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 985,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 985,100                   

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 985,100                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการจดัสวสัดกิารนอกเหนือกฎหมาย 59,300                     

งบลงทนุ 59,300                     

ครุภณัฑ์ 59,300                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 29,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัชมุพร ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 1 กอ๊ก ของ ส านกังาน

สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัชมุพร  ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืง

ชมุพร จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 14,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัชมุพร

  ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 30,300                        

ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความรูต้ามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ของ

 ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัชมุพร  ต าบลนาชะองั คนั 1 848,000                      

ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความปลอดภยั และสุขภาพอนามยัทีด่ใีนการท างาน 27,800                     

งบลงทนุ 27,800                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,800                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 27,800                        

รายการระดบัที1่: จดัท าป้ายส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั

ชมุพรภาษาองักฤษ ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั

ชมุพร  ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร งาน 1 27,800                        

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 50,000                     

งบลงทนุ 50,000                     

ครุภณัฑ์ 50,000                        
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ครุภณัฑส์ านกังาน 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัชมุพร ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 50,000                        

กระทรวงวฒันธรรม 1,109,200                 

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 78,900                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 78,900                     

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 78,900                     

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 44,100                     

งบลงทนุ 44,100                     

ครุภณัฑ์ 44,100                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 31,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม แบบตัง้พื้น ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 18 น้ิว 

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัชมุพร  ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั เครื่อง 10 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ชมุพร  ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 14,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ชมุพร  ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 13,100                        

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 34,800                     

งบลงทนุ 34,800                     

ครุภณัฑ์ 34,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 34,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอรแ์ละเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัชมุพร  ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 19,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัชมุพร  

ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 15,000                        

กรมศิลปากร 1,030,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 1,030,300                 

แหลง่เรียนรู ้และแหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา 1,030,300                 

จดักจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้และปรบัปรุงแหลง่เรียนรูแ้ละแหลง่ศิลปวฒันธรรม 1,030,300                 

งบลงทนุ 1,030,300                 

ครุภณัฑ์ 30,300                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens  พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ ชมุพร  ต าบลนาชะองั อ าเภอ

เมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 30,300                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,000,000                    
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ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุ พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ ชมุพร 

ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 1,000,000                    

กระทรวงวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 10,000,000                

ส านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 10,000,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 10,000,000                

โครงการพฒันาและสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพและนวตักรรมการผลติภาคเกษตร 10,000,000                

 ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลย ีชวีภาพ นวตักรรม ในการผลติภาคเกษตร 10,000,000                

งบด าเนินงาน 100,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามการด าเนินงาน บาท 0 100,000                      

งบอดุหนุน 9,900,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่การพฒันาสรา้งอปุกรณ์และระบบการวดั

เปอรเ์ซนตน์ า้มนัในทะลายปาลม์น า้มนั จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 9,900,000                    

กระทรวงศึกษำธิกำร 769,424,134               

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 193,286,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 709,700                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 709,700                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 709,700                   

งบรายจ่ายอื่น 709,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 709,700                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 30,828,400                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 30,828,400                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 10,207,700                

งบอดุหนุน 10,207,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,207,700                   

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

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 3,592,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 20,620,700                

งบอดุหนุน 20,620,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 20,620,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 12,328,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 8,292,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 384,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 384,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 384,000                   

งบรายจ่ายอื่น 384,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 384,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 158,817,800              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 158,817,800              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 10,479,400                

งบอดุหนุน 10,479,400                
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,479,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 1,676,700                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 1,766,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 7,036,200                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 148,338,400              

งบอดุหนุน 148,338,400              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 148,338,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 128,581,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 6,299,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 3,963,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 3,795,500                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 5,697,900                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 2,546,100                 

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 านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชมุพร 

ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชมุพร 

ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัชมุพร ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชมุพร 

ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชมุพร ต าบล

นาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชมุพร 

ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชมุพร 

ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัชมุพร ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ตู ้ 3 12,900                        รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชมุพร ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืง

ชมุพร จงัหวดัชมุพร 

เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา  ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัชมุพร ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน 

(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชมุพร เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัชมุพร ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชมุพร ต าบล

นาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชมุพร ต าบลนาชะองั อ าเภอ

เมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 

น้ิวส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชมุพร ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จอ 1 32,000                        รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ)ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชมุพร ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร

 จงัหวดัชมุพร 

ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชมุพร 

ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 23,200                        

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 694,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 694,700                   

งบลงทนุ 694,700                   

ครุภณัฑ์ 694,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 694,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชมุพร ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืง

ชมุพร จงัหวดัชมุพร เครื่อง 28 448,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัชมุพร ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงนาชะองั จงัหวดัชมุพร ชดุ 28 106,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก้ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชมุพร ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่:  ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

 และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัชมุพร ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชมุพร 

ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชมุพร ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชมุพร ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั เครื่อง 1 7,700                         

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 331,900                   

จดัการศึกษานอกระบบ 331,900                   

งบลงทนุ 331,900                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 331,900                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 131,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงยา้ยท่อและระบบส่งน า้บ่อบาดาล ส านกังาน 

กศน.จงัหวดัชมุพร ต าบลวงัไผ่ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 131,900                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารเกบ็พสัดุ ส านกังาน กศน.จงัหวดัชมุพร

 ต าบลวงัไผ่ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 200,000                      

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 256,000                   
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จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 256,000                   

งบลงทนุ 256,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 256,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 256,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนจงัหวดัชมุพร ต าบลท่า

ตะเภา อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 256,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 455,465,634              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,392,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,392,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,392,154                 

งบด าเนินงาน 1,392,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,392,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,392,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 1,200,400                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,200,400                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,200,400                 

งบลงทนุ 1,200,400                 

ครุภณัฑ์ 1,200,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนท่าแซะ

รชัดาภเิษก ต าบลท่าแซะ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนเมอืงหลงั

สวน ต าบลวงัตะกอ อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 278,503,020              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 254,059,200              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 254,059,200              

งบอดุหนุน 254,059,200              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 254,059,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 49601 254,059,200                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 49601 31,024,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 49601 17,647,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 49601 18,240,400                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 49601 26,388,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 49601 160,757,400                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 24,443,820                

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 6,053,200                 

งบลงทนุ 6,053,200                 

ครุภณัฑ์ 3,200,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นปากน า้(เผดมิจนีนาวาสงเคราะห)์ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดันอ้มถวาย ต าบลวงัใหม่ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นนาชะองั ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเขายาวราษฎรพ์ฒันา ต าบลวสิยัเหนือ อ าเภอเมอืงชมุพร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนประชานิคม ต าบลท่าแซะ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นทะเลทรพัย ์ต าบลทะเลทรพัย ์อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นดอนแค ต าบลสวนแตง อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นเขาหลาง ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัแหลมปอ ต าบลสว ีอ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหว้ยกลาง ต าบลเขาทะล ุอ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นบางหย ีต าบลวงัตะกอ อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัราษฎรบ์  ารุง ต าบลหาดยาย อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนวดัท่าสุธาราม ต าบลตะโก อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัชลธพีฤกษาราม ต าบลปากตะโก อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนปากน า้ชมุพรวทิยา ต าบลหาดทรายรี อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนทุ่งคาพทิยาคาร ต าบลทุ่งคา อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,853,200                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,853,200                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นปากน า้(เผดมิจนีนาวาสงเคราะห)์ ต าบล

ปากน า้ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 362,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดันอ้มถวาย ต าบลวงัใหม่ อ าเภอเมอืงชมุพร แห่ง 1 256,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนบา้นนาชะองั ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืง

ชมุพร จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 343,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นเขายาวราษฎรพ์ฒันา ต าบลวสิยัเหนือ 

อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 326,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนประชานิคม ต าบลท่าแซะ อ าเภอท่าแซะ แห่ง 1 95,700                        

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนบา้นทะเลทรพัย ์ต าบลทะเลทรพัย ์

อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 93,500                        

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นดอนแค ต าบลสวนแตง อ าเภอละแม แห่ง 1 400,000                      
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รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัแหลมปอ ต าบลสว ีอ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร แห่ง 1 342,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัราษฎรบ์  ารุง ต าบลหาดยาย อ าเภอหลงัสวน แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัชลธพีฤกษาราม ต าบลปากตะโก อ าเภอทุ่ง

ตะโก จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 275,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 18,390,620                

งบลงทนุ 18,390,620                

ครุภณัฑ์ 18,390,620                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,030,620                   

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนบา้นถ า้สงิห ์ ต าบลถ า้สงิห ์

อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัดอนทรายแกว้  ต าบลท่างยาง 

อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัพชิยัยาราม  ต าบลท่ายาง  อ าเภอ

เมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัหูรอ ต าบลนาชะองั  อ าเภอเมอืง ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นท่ามะปริง  ต าบลวสิยัเหนือ-วงั

ใหม่  อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัหวักรูด ต าบลปากน า้  อ าเภอ

เมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ไทยรฐัวทิยา 66(บา้นนาเนียน) ต าบล

วงัใหม่  อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคลองสูบ  ต าบลวสิยัเหนือ  

อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเขาชนัโตะ๊  ต าบลวสิยัเหนือ-วงั

ใหม่  อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหาดทรายรี  ต าบลหาดทรายรี 

อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นทุ่งมะขาม  ต าบลหาดทรายรี 

อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุพรปญัญานุกูล ต าบลสะพล ี 

อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 96,280                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04860000 จงัหวดัชมุพร

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนราชประชานุเคราะห2์0  ต าบลสลยุ  

อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนบา้นคุริง (มติรภาพที่ 25)  

ต าบลทรพัยอ์นนัต ์ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนประชานิคม  ต าบลท่าแซะ 

อ าเภอท่าแซะ  จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหาดใน ต าบลรบัร่อ  อ าเภอท่า ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบางไมแ้กว้ประชาสามคัคี  ต าบล

รบัร่อ  อ าเภอท่าแซะ  จงัหวดัชมุพร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเหมอืงทอง  ต าบลสลยุ  อ าเภอ

ท่าแซะ  จงัหวดัชมุพร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคนัธทรพัย ์ ต าบลสลยุ  อ าเภอ

ท่าแซะ  จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเนินทอง  ต าบลสลยุ  อ าเภอท่า ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นงาชา้ง ต าบลสองพีน่อ้ง  อ าเภอ

ท่าแซะ  จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นธรรมเจริญ  ต าบลหงษเ์จริญ 

อ าเภอท่าแซะ  จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นตาหงษ ์ต าบลหงษเ์จริญ  อ าเภอ

ท่าแซะ  จงัหวดัชมุพร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นกลาง ต าบลหงษเ์จริญ  อ าเภอ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นจนัทงึ ต าบลหนิแกว้  อ าเภอท่า ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหว้ยรากไม ้ ต าบลดอนยาง  

อ าเภอปะทวิ  จงัหวดัชมุพร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน อนุบาลปะทวิ(บางสนพพิธิราษฏร์

บ  ารุง)  ต าบลบางสน  อ าเภอปะทวิ  จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นปากคลอง  ต าบลปากคลอง 

อ าเภอปะทวิ  จงัหวดัชมุพร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดับางแหวน  ต าบลปากคลอง 

อ าเภอปะทวิ  จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 192,560                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04860000 จงัหวดัชมุพร

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นทุ่งหงษ ์ต าบลทุ่งคา  อ าเภอ

เมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเขาบ่อ ต าบลทุ่งคา  อ าเภอเมอืง

ชมุพร  จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน อนุบาลเมอืงชมุพร(วดัสุบรรณนิมติร)

  ต าบลตากแดด อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนบา้นนาชะองั  ต าบลนาชะองั 

อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดันาทุ่ง ต าบลนาทุ่ง  อ าเภอเมอืง ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดอนไทรงาม  ต าบลบางหมาก 

อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นปากน า้(เผดมิจนีนาวาสงเคราะห)์

 ต าบลปากน า้  อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน เมอืงชมุพรบา้นเขาถลม่  ต าบลวงัไผ่

 อ าเภอเมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัดอนเมอืง ต าบลวงัไผ่  อ าเภอ

เมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดันอ้มถวาย  ต าบลวงัใหม่  อ าเภอ

เมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาแซะ ต าบลวงัใหม่  อ าเภอ

เมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นท่าไมล้าย  ต าบลวงัใหม่  อ าเภอ

เมอืงชมุพร  จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนวดัหาดพนัไกร  ต าบลหาดพนั

ไกร  อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ประชานิคม2  ต าบลคุริง  อ าเภอท่า ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นท่าลานทอง  ต าบลคุริง  อ าเภอ

ท่าแซะ  จงัหวดัชมุพร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองเรือ  ต าบลท่าขา้ม  อ าเภอ

ท่าแซะ  จงัหวดัชมุพร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหาดสม้แป้น  ต าบลท่าขา้ม  

อ าเภอท่าแซะ  จงัหวดัชมุพร ชดุ 3 144,420                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04860000 จงัหวดัชมุพร

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน อนุบาลท่าแซะ(บา้นท่าแซะ)  ต าบล

ท่าแซะ  อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ไทยรฐัวทิยา 77(บา้นเนินสนัต)ิ 

ต าบลท่าแซะ  อ าเภอท่าแซะ  จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดอนเคี่ยม  ต าบลรบัร่อ  อ าเภอ

ท่าแซะ  จงัหวดัชมุพร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นรา้นตดัผม  ต าบลสองพีน่อ้ง  

อ าเภอท่าแซะ  จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นทรายขาว  ต าบลสองพีน่อ้ง 

อ าเภอท่าแซะ  จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ประชานิคม4  ต าบลหงษเ์จริญ  

อ าเภอท่าแซะ  จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนิแกว้ ต าบลหนิแกว้  อ าเภอ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ไทยรฐัวทิยา 76 (บา้นพละ)  ต าบล

เขาไชยราช  อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นวงัชา้ง ต าบลชมุโค  อ าเภอปะทวิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบางจาก ต าบลชมุโค  อ าเภอปะ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นสะพล(ีบางกอกโพสตศึ์กษา) 

ต าบลสะพล ี อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบางหย ีต าบลวงัตะกอ  อ าเภอ

หลงัสวน  จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัประสาทนิกร  ต าบลบางมะพรา้ว 

อ าเภอหลงัสวน  จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นในกริม ต าบลหาดยาย  อ าเภอ

หลงัสวน  จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน สหกรณ์พฒันา  ต าบลทุ่งคาวดั 

อ าเภอละแม  จงัหวดัชมุพร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นทบัใหม่ ต าบลทุ่งคาวดั  อ าเภอ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคลองเหนก  ต าบลปงัหวาน 

อ าเภอพะโตะ๊  จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 192,560                      
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโหมงราษฎรพ์ฒันา  ต าบลพระ

รกัษ ์ อ าเภอพะโตะ๊  จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน อนุบาลพะโตะ๊  ต าบลพะโตะ๊  

อ าเภอพะโตะ๊  จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเขาตะเภาทอง  ต าบลพะโตะ๊ 

อ าเภอพะโตะ๊  จงัหวดัชมุพร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเขาทะล ุ ต าบลเขาทะล ุ อ าเภอ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคู ต าบลครน  อ าเภอสว ีจงัหวดั ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองปลา  ต าบลท่าหนิ  อ าเภอ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นน า้ลอดนอ้ย  ต าบลทุ่งระยะ  

อ าเภอสว ี จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นไทยพฒันา  ต าบลนาสกั  ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเขานอ้ยสามคัคี  ต าบลนาสกั  

อ าเภอสว ี จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นแพรกแหง้  ต าบลสว ี อ าเภอสวี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัเทพนิมติวนาราม  ต าบลตะโก  

อ าเภอทุ่งตะโก  จงัหวดัชมุพร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนวดัท่าสุธาราม  ต าบลตะโก  

อ าเภอทุ่งตะโก  จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ราชประชานุเคราะห ์3  ต าบลทุ่งตะ

ไคร อ าเภอทุ่งตะโก  จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นในเหมอืง  ต าบลบา้นควน 

อ าเภอหลงัสวน  จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัสวา่งมนสั ต าบลหลงัสวน  อ าเภอ

หลงัสวน  จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัสมหุเขตตาราม  ต าบลวงัตะกอ 

อ าเภอหลงัสวน  จงัหวดัชมุพร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ประชาเอื้ออารี  ต าบลละแม  อ าเภอ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน สามคัคีวฒันา  ต าบลละแม  อ าเภอ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคลองสง  ต าบลละแม  อ าเภอ ชดุ 3 144,420                      
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดอนแค ต าบลสวนแตง  อ าเภอ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดวด ต าบลสวนแตง  อ าเภอ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นสวนสมบูรณ์  ต าบลสวนแตง 

อ าเภอละแม  จงัหวดัชมุพร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นท่าแพราษฎรพ์ฒันา  ต าบลปงั

หวาน  อ าเภอพะโตะ๊  จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นปงัหวาน  ต าบลปงัหวาน อ าเภอ

พะโตะ๊  จงัหวดัชมุพร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นพระรกัษร์าษฎรบ์  ารุง  ต าบล

พระรกัษ ์ อ าเภอพะโตะ๊  จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นในหุบ ต าบลเขาค่าย  อ าเภอสว ี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเขาค่าย ต าบลเขาค่าย  อ าเภอสวี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นทุ่งคาโตนด  ต าบลเขาค่าย  

อ าเภอสว ี จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเขาลา้น ต าบลครน  อ าเภอสว ี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาเหรี่ยง  ต าบลครน  อ าเภอสวี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคลองนอ้ย  ต าบลทุ่งระยะ  ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหว้ยชนั ต าบลทุ่งระยะ  อ าเภอ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัธญัญาราม  ต าบลนาโพธิ์  อ าเภอ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนสว ีต าบลนาโพธิ์  อ าเภอสว ี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหว้ยทรายขาว  ต าบลนาสกั ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัแหลมปอ ต าบลสว ี อ าเภอสว ี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นวงัปลา ต าบลช่องไมแ้กว้  

อ าเภอทุ่งตะโก  จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นสามแยกจ าปา  ต าบลตะโก 

อ าเภอทุ่งตะโก  จงัหวดัชมุพร ชดุ 3 144,420                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,360,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแก่งเพกา ต าบลทรพัยอ์นนัต ์อ าเภอท่าแซะ ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04860000 จงัหวดัชมุพร

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาพาง ต าบลท่าขา้ม อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้เยน็ ต าบลหนิแกว้ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบงึลดั ต าบลหงษเ์จริญ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพรุตะเคียน ต าบลสลยุ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยายไท ต าบลหงษเ์จริญ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นรบัร่อ ต าบลรบัร่อ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นละม ุต าบลนากระตาม อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสวนทรพัย ์ต าบลสลยุ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัวา่ว ต าบลท่าขา้ม อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหาดหงส ์ต าบลท่าขา้ม อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่พฒันา ต าบลคุริง อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่สมบูรณ์ ต าบลสลยุ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนประชานิคม 3 ต าบลท่าขา้ม อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนประชาพฒันา ต าบลสองพีน่อ้ง อ าเภอท่าแซะ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนประชาสนัติ ต าบลนากระตาม อ าเภอท่าแซะ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัควนมณี ต าบลนากระตาม อ าเภอท่าแซะ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงัครก ต าบลนากระตาม อ าเภอท่าแซะ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาเลี้ยว ต าบลเขาไชยราช อ าเภอปะทวิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคอกมา้ ต าบลบางสน อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชมุโค ต าบลชมุโค อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไชยราช ต าบลเขาไชยราช อ าเภอปะทวิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนตะเคียน ต าบลบางสน อ าเภอปะทวิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนทราย ต าบลชมุโค อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถ า้ธง ต าบลปากคลอง อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04860000 จงัหวดัชมุพร

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทรพัยส์มบูรณ์ ต าบลชมุโค อ าเภอปะทวิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทรายแกว้ ต าบลเขาไชยราช อ าเภอปะทวิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งเรี้ย ต าบลดอนยาง อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้พ ุต าบลปากคลอง อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่ออฐิ ต าบลชมุโค อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิกบ ต าบลชมุโค อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดอนยาง ต าบลดอนยาง อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอนุบาลบา้นเนินส าล ีต าบลสะพล ีอ าเภอปะทวิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาวง ต าบลบา้นนา อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคอเตี้ย ต าบลบางหมาก อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคอสน ต าบลท่ายาง อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นช่องไทรราษฎรพ์ฒันา ต าบลทุ่งคา อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นในหว้ย ต าบลตากแดด อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางคอย ต าบลท่ายาง อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางหลง ต าบลท่ายาง อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศาลาลอย ต าบลบางลกึ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสามเสยีม ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเนียน ต าบลบางลกึ อ าเภอเมอืงชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัถนน ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหาดภราดรภาพ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัขนุกระทงิ ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอเมอืงชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคูขดุ ต าบลบางหมาก อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเชงิกระ ต าบลวสิยัเหนือ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดอนมะม่วง ต าบลทุ่งคา อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04860000 จงัหวดัชมุพร

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทุ่งคา ต าบลทุ่งคา อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางลกึ ต าบลบางลกึ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงัไผ่ ต าบลวงัไผ่ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนวดัธรรมถาวร ต าบลทุ่งตะไคร อ าเภอทุ่งตะโก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาวงกรด ต าบลช่องไมแ้กว้ อ าเภอทุ่งตะโก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทบัชา้ง ต าบลตะโก อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยมดุ ต าบลทุ่งตะไคร อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแหลมยางนา ต าบลตะโก อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอ่าวมะม่วง ต าบลปากตะโก อ าเภอทุ่งตะโก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าทอง ต าบลตะโก อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัผุสดภูีผาราม ต าบลช่องไมแ้กว้ อ าเภอทุ่งตะโก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัมจุลนิทาราม ต าบลทุ่งตะไคร อ าเภอทุ่งตะโก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตรงั (จนัทสงิหอ์ทุศิ) ต าบลพะโตะ๊ อ าเภอพะโตะ๊ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นต่อต ัง้ ต าบลปากทรง อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากทรง ต าบลพะโตะ๊ อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากเลข ต าบลพะโตะ๊ อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพงัเหา ต าบลปงัหวาน อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาตากนุ ต าบลสวนแตง อ าเภอละแม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทรายทอง ต าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแหลมสนัติ ต าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปากน า้ละแม ต าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสุวรรณนิมติ ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอละแม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโสมสริิวฒันาราม ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอละแม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนค่ายลูกเสอือ าเภอสว ีต าบลวสิยัใต ้อ าเภอสว ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04860000 จงัหวดัชมุพร

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแก่งกระท ัง่ ต าบลนาสกั อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งเขาสะบา้ ต าบลวสิยัใต ้อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไทรลา่ ต าบลครน อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ฉา ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางงาม ต าบลนาสกั อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเลบ็กะรอก ต าบลด่านสว ีอ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยทบัทอง ต าบลเขาทะล ุอ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยใหญ่ ต าบลนาสกั อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหาดทรายรี ต าบลท่าหนิ อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัควน ต าบลวสิยัใต ้อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัจนัทราวาส ต าบลครน อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัชมุแสง ต าบลทุ่งระยะ อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเชงิคีรี ต าบลปากแพรก อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัถ า้เขาลา้น ต าบลด่านสว ีอ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทอ้งตม ต าบลด่านสว ีอ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าหนิ (ดรุณศึกษา) ต าบลท่าหนิ อ าเภอสว ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันาสกั ต าบลนาสกั อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับรรพตวารีเขต ต าบลด่านสว ีอ าเภอสว ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพะงุน้ ต าบลสว ีอ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองบวั ต าบลนาสกั อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาแงน ต าบลวงัตะกอ อ าเภอหลงัสวน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองกก ต าบลบา้นควน อ าเภอหลงัสวน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองระ ต าบลวงัตะกอ อ าเภอหลงัสวน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนตะวนัออก ต าบลนาพญา อ าเภอหลงัสวน ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04860000 จงัหวดัชมุพร

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนนน ต าบลท่ามะพลา อ าเภอหลงัสวน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ตก ต าบลบางมะพรา้ว อ าเภอหลงัสวน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ลอด ต าบลบางน า้จดื อ าเภอหลงัสวน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากน า้หลงัสวน ประชานุเคราะห ์ต าบลบาง

มะพรา้ว อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสวนจนัทน ์ต าบลหาดยาย อ าเภอหลงัสวน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสะพานยูง ต าบลนาพญา อ าเภอหลงัสวน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไก่ป้ิง ต าบลบางน า้จดื อ าเภอหลงัสวน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองปลา ต าบลนาขา อ าเภอหลงัสวน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโพธิ์ มติรภาพที่ 129 ต าบลบา้นควน อ าเภอ

หลงัสวน จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยหลอด ต าบลบางมะพรา้ว อ าเภอหลงัสวน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนประชาบุษยวทิย ์ต าบลหาดยาย อ าเภอหลงัสวน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัชลธารวด ีต าบลบา้นควน อ าเภอหลงัสวน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัชลธนิีมติร ต าบลบางน า้จดื อ าเภอหลงัสวน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดอนชยั ต าบลพอ้แดง อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันพคุณ ต าบลนาขา อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันาทกิาราม ต าบลบางมะพรา้ว อ าเภอหลงัสวน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัราษฎรอ์รุณ ต าบลนาพญา อ าเภอหลงัสวน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวาลกุาราม ต าบลแหลมทราย อ าเภอหลงัสวน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวเิวการาม ต าบลแหลมทราย อ าเภอหลงัสวน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอมัพาวาส ต าบลนาพญา อ าเภอหลงัสวน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสหกรณ์นิคมอปุถมัภ ์ต าบลบา้นควน อ าเภอหลงัสวน ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 173,533,060              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 779,960                   

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 779,960                   

งบลงทนุ 779,960                   
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ครุภณัฑ์ 779,960                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 779,960                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

เทพนิมติวนาราม ต าบลตะโก อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัมุ

จลนิทาราม ต าบลทุ่งตะไคร อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร ชดุ 26 38,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

อ่าวมะม่วง ต าบลปากตะโก อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่าแพราษฎรพ์ฒันา ต าบลปงัหวาน อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

พฒันศึกษา ต าบลปากทรง อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ต่อต ัง้ ต าบลปากทรง อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นเขาหลาง ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร ชดุ 60 88,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

สุวรรณนิมติ ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แหลมสนัติ ต าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

จนัทราวาส ต าบลครน อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 26 38,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เขาลา้น ต าบลครน อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

หนองบวั ต าบลนาสกั อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยทรายขาว ต าบลนาสกั อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ยางงาม ต าบลนาสกั อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ราชบุรณะ ต าบลท่ามะพลา อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

อมัพาวาส ต าบลนาพญา อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สะพานยูง ต าบลนาพญา อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

น า้ลอด ต าบลบางน า้จดื อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปากน า้หลงัสวน ประชานุเคราะห ์ต าบลบางมะพรา้ว อ าเภอหลงัสวน จงัหวดั ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

สหกรณ์นิคมอปุถมัภ ์ต าบลบา้นควน อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

สวา่งมนสั ต าบลปากน า้ อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองระ ต าบลวงัตะกอ อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สวนจนัทน ์ต าบลหาดยาย อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ชดุ 12 17,760                        
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ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 126,950,200              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 100,386,100              

งบลงทนุ 100,386,100              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 100,386,100                 

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 77,528,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 5 

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นธรรมเจริญ ต าบลหงษเ์จริญ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดั หลงั 1 8,281,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

ดอนเคี่ยม ต าบลรบัร่อ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนบา้นเขา

ยาวราษฎรพ์ฒันา ต าบลวสิยัเหนือ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร หลงั 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นท่าลานทอง ต าบลคุริง 

อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นรา้นตดัผม ต าบลสองพี่

นอ้ง อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร-หอประชมุ แบบ 100/27 โรงเรียนวดัพชิยัยา

ราม ต าบลท่ายาง อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร หลงั 1 8,071,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นดอนแค ต าบลสวนแตง อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร หลงั 1 6,997,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นคลองสง ต าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร หลงั 1 6,997,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นหว้ยทรายขาว ต าบลนาสกั อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร หลงั 1 6,997,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนชมุชนสว ีต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร หลงั 1 6,997,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นพระรกัษร์าษฎรบ์  ารุง ต าบลพระรกัษ ์อ าเภอพะโตะ๊ หลงั 1 6,997,000                    

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

วดัประสาทนิกร ต าบลขนัเงนิ อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร หลงั 1 4,606,600                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดนิไหว) โรงเรียน

วดัสวา่งมนสั  ต าบลปากน า้ อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร หลงั 1 12,801,200                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 795,500                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดัปิ

ยะวฒันาราม ต าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

สวนสมบูรณ์ ต าบลสวนแตง อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

สามคัคีวฒันา ต าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

เขาตะเภาทอง ต าบลพะโตะ๊ อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ปากเลข ต าบลพะโตะ๊ อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 22,062,400                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคอสน ต าบลท่ายาง อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั แห่ง 1 490,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบ่ออฐิ ต าบลชมุโค อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 492,600                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประชาพฒันา ต าบลสองพีน่อ้ง อ าเภอท่าแซะ จงัหวดั แห่ง 1 441,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลบา้นเนินส าล ีต าบลสะพล ีอ าเภอปะทวิ แห่ง 1 540,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนิแกว้ ต าบลหนิแกว้ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดั แห่ง 1 250,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหาดทรายรี ต าบลหาดทรายรี อ าเภอเมอืงชมุพร แห่ง 1 87,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นถ า้สงิห ์ต าบลถ า้สงิห ์อ าเภอเมอืงชมุพร แห่ง 1 261,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขาบ่อ ต าบลทุ่งคา อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั แห่ง 1 432,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจนัทงึ ต าบลหนิแกว้ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 121,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกลาง ต าบลหงษเ์จริญ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัชา้ง ต าบลชมุโค อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 100,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหาดใน ต าบลรบัร่อ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 320,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบางไมแ้กว้ประชาสามคัคี ต าบลรบัร่อ อ าเภอท่า แห่ง 1 538,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปากน า้ (เผดมิจนีนาวาสงเคราะห)์ ต าบลปากน า้ 

อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 1,502,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสะพล ี(บางกอกโพสตศึ์กษา) ต าบลสะพล ี แห่ง 1 705,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคอกมา้ ต าบลบางสน อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 486,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าไมล้าย ต าบลวงัใหม่ อ าเภอเมอืงชมุพร แห่ง 1 293,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าลานทอง ต าบลคุริง อ าเภอท่าแซะ จงัหวดั แห่ง 1 403,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวัวา่ว ต าบลท่าขา้ม อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 111,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพรุตะเคียน ต าบลสลยุ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดั แห่ง 1 6,100                         

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหาดสม้แป้น ต าบลท่าขา้ม อ าเภอท่าแซะ จงัหวดั แห่ง 1 99,100                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไทยรฐัวทิยา ๗๘ (วดัสามคัคีชยั) ต าบลสะพล ี แห่ง 1 766,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นงาชา้ง ต าบลสองพีน่อ้ง อ าเภอท่าแซะ จงัหวดั แห่ง 1 88,300                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหวักรูด ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั แห่ง 1 227,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดอนมะม่วง ต าบลทุ่งคา อ าเภอเมอืงชมุพร แห่ง 1 106,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนิกบ ต าบลชมุโค อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 110,400                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นชมุโค ต าบลชมุโค อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 314,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้เยน็ ต าบลหนิแกว้ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 844,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวัถนน ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั แห่ง 1 475,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 2 

ต าบลขนัเงนิ อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าแพราษฎรพ์ฒันา ต าบลปงัหวาน อ าเภอพะ แห่ง 1 1,288,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัหาดส าราญ ต าบลหาดยาย อ าเภอหลงัสวน แห่ง 1 291,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัปิยะวฒันาราม ต าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขาตากนุ ต าบลสวนแตง อ าเภอละแม จงัหวดั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสมหุเขตตาราม ต าบลวงัตะกอ อ าเภอหลงัสวน แห่ง 1 388,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทรายทอง ต าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดั แห่ง 1 434,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอ่าวมะม่วง ต าบลปากตะโก อ าเภอทุ่งตะโก แห่ง 1 283,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นในเหมอืง ต าบลนาขา อ าเภอหลงัสวน จงัหวดั แห่ง 1 943,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตรงั (จนัทสงิหอ์ทุศิ) ต าบลพะโตะ๊ อ าเภอพะโตะ๊ แห่ง 1 412,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปากน า้หลงัสวน ประชานุเคราะห ์ต าบลบาง

มะพรา้ว อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 802,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดอนชยั ต าบลพอ้แดง อ าเภอหลงัสวน จงัหวดั แห่ง 1 300,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัท่าสุธาราม ต าบลตะโก อ าเภอทุ่งตะโก แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดันาสกั ต าบลนาสกั อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร แห่ง 1 173,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโสมสริิวฒันาราม ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอละแม แห่ง 1 186,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัราษฎรอ์รุณ ต าบลนาพญา อ าเภอหลงัสวน แห่ง 1 386,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัราษฎรบ์  ารุง ต าบลบางมะพรา้ว อ าเภอหลงัสวน แห่ง 1 448,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยชนั ต าบลทุ่งระยะ อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร แห่ง 1 496,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปากทรง ต าบลปากทรง อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดั แห่ง 1 226,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสะพานยูง ต าบลนาพญา อ าเภอหลงัสวน แห่ง 1 283,300                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับรรพตวารีเขต ต าบลด่านสว ีอ าเภอสว ีจงัหวดั แห่ง 1 414,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นในหุบ ต าบลเขาค่าย อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร แห่ง 1 283,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสามคัคีวฒันา ต าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 350,000                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 11,176,600                

งบลงทนุ 11,176,600                

ครุภณัฑ์ 11,176,600                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 310,300                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้นคอก

มา้ ต าบลบางสน อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ใบ 1 6,400                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

หนองเนียน ต าบลบางลกึ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

นาแซะ ต าบลวงัใหม่ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ใบ 6 55,200                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียน

พฒันศึกษา ต าบลปากทรง อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนวดัถ า้

เขาลา้น ต าบลด่านสว ีอ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนวดั

หนองบวั ต าบลนาสกั อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

ชมุโค ต าบลชมุโค อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

หาดใน ต าบลรบัร่อ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นคอกมา้ ต าบลบางสน อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

ไทยรฐัวทิยา ๗๘ (วดัสามคัคีชยั) ต าบลสะพล ีอ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

วดัโสมสริิวฒันาราม ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียนวดั

เชงิคีรี ต าบลปากแพรก อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,600 ลติร โรงเรียน

ชมุชนบา้นนาชะองั ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นดอนแค ต าบลสวนแตง อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นพระรกัษร์าษฎรบ์  ารุง ต าบลพระรกัษ ์อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นบางหย ีต าบลบางน า้จดื อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นต่อต ัง้ ต าบลปากทรง อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

วดับางแหวน ต าบลปากคลอง อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ใบ 1 19,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นท่ามะปริง ต าบลวสิยัเหนือ-วงัใหม่ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ใบ 3 58,500                        
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รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นหว้ยทรายขาว ต าบลนาสกั อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ใบ 1 19,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 4,068,400                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัดอนทรายแกว้ 

ต าบลท่ายาง อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเขาบ่อ ต าบลทุ่ง

คา อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัหวักรูด ต าบล

ปากน า้ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหวัถนน ต าบล

ปากน า้ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 66(บา้น

นาเนียน) ต าบลวงัใหม่ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนาแซะ ต าบลวงั

ใหม่ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นคลองสูบ ต าบล

วสิยัเหนือ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเขาชนัโตะ๊ ต าบล

วสิยัเหนือ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นบางจาก ต าบลชมุ

โค อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดับางแหวน ต าบล

ปากคลอง อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นท่าแพราษฎร์

พฒันา ต าบลปงัหวาน อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโหมงราษฎร์

พฒันา ต าบลพระรกัษ ์อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนศรียาภยั ๒ ต าบลนา

ชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนด่านสววีทิยา ต าบล

ด่านสว ีอ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 117,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นเขาพาง ต าบลท่า

ขา้ม อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 9,500                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดันอ้มถวาย ต าบล

วงัใหม่ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร เครื่อง 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นดอนแค ต าบล

สวนแตง อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นเขาตะเภาทอง 

ต าบลพะโตะ๊ อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดับางแหวน ต าบล

ปากคลอง อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนไทยรฐัวทิยา ๗๘ 

(วดัสามคัคีชยั) ต าบลสะพล ีอ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นสวนสมบูรณ์ 

ต าบลสวนแตง อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นพระรกัษร์าษฎร์

บ  ารุง ต าบลพระรกัษ ์อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นบงึลดั ต าบลหงษ์

เจริญ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นบางจาก ต าบลชมุโค

 อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 13,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,145,100                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นบงึลดั ต าบลหงษเ์จริญ อ าเภอท่าแซะ เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นน า้เยน็ ต าบลหนิแกว้ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นนาแซะ ต าบลวงัใหม่ อ าเภอเมอืงชมุพร เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหาดใน ต าบลรบัร่อ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนไทยรฐัวทิยา ๗๘ (วดัสามคัคีชยั) ต าบลสะพล ี

อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นเนินทอง ต าบลสลยุ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนประชานิคม ต าบลท่าแซะ อ าเภอท่าแซะ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นดอนเคี่ยม ต าบลรบัร่อ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลปะทวิ (บางสนพพิธิราษฏรบ์  ารุง) ต าบล

บางสน อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหว้ยรากไม ้ต าบลดอนยาง อ าเภอปะทวิ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนเมอืงชมุพรบา้นเขาถลม่ ต าบลวงัไผ่ อ าเภอเมอืง

ชมุพร จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัหาดทรายแกว้ ต าบลตากแดด อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนวดัหาดพนัไกร ต าบลหาดพนัไกร อ าเภอ

เมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 30,300                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัพชิยัยาราม ต าบลท่ายาง อ าเภอเมอืงชมุพร เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนบา้นถ า้สงิห ์ต าบลถ า้สงิห ์อ าเภอเมอืงชมุพร เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหาดสม้แป้น ต าบลท่าขา้ม อ าเภอท่าแซะ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นธรรมเจริญ ต าบลหงษเ์จริญ อ าเภอท่าแซะ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นเขาวง ต าบลบา้นนา อ าเภอเมอืงชมุพร เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นบางคอย ต าบลท่ายาง อ าเภอเมอืงชมุพร เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นชมุโค ต าบลชมุโค อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นเนินทอง ต าบลสลยุ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดั เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว โรงเรียนไทยรฐัวทิยา ๗๘ (วดัสามคัคีชยั) ต าบลสะพล ีอ าเภอปะทวิ จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นบงึลดั ต าบลหงษเ์จริญ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นหาดใน ต าบลรบัร่อ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นเขาวง ต าบลบา้นนา อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นบางคอย ต าบลท่ายาง อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนชมุชนประชานิคม ต าบลท่าแซะ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนบา้นดอนเคี่ยม ต าบลรบัร่อ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนอนุบาลปะทวิ (บางสนพพิธิราษฏรบ์  ารุง) ต าบลบางสน 

อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนบา้นหว้ยรากไม ้ต าบลดอนยาง อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนเมอืงชมุพรบา้นเขาถลม่ ต าบลวงัไผ่ อ าเภอเมอืงชมุพร จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนวดัหาดทรายแกว้ ต าบลตากแดด อ าเภอเมอืงชมุพร จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนชมุชนวดัหาดพนัไกร ต าบลหาดพนัไกร อ าเภอเมอืงชมุพร จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนวดัพชิยัยาราม ต าบลท่ายาง อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนชมุชนบา้นถ า้สงิห ์ต าบลถ า้สงิห ์อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนบา้นหาดสม้แป้น ต าบลท่าขา้ม อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนบา้นเนินทอง ต าบลสลยุ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร จอ 1 40,000                        
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รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนบา้นชมุโค ต าบลชมุโค อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร จอ 1 40,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,535,300                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นดอนแค ต าบลสวนแตง อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นท่าแพราษฎรพ์ฒันา ต าบลปงัหวาน อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดัสมหุเขตตาราม ต าบลวงัตะกอ อ าเภอหลงัสวน จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นทุ่งคาโตนด ต าบลเขาค่าย อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นจนัทงึ ต าบลหนิแกว้ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลปะทวิ (บางสนพพิธิราษฏรบ์  ารุง) ต าบลบางสน อ าเภอปะทวิ จงัหวดั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนวดัขนัเงนิ ต าบลวงัตะกอ อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นจนัทงึ ต าบลหนิแกว้ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นสวนสมบูรณ์ ต าบลสวนแตง อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดัมจุลนิทาราม ต าบลทุ่งตะไคร อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นเขาตะเภาทอง ต าบลพะโตะ๊ อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหาดสม้

แป้น ต าบลท่าขา้ม อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเขา

พาง ต าบลท่าขา้ม อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นละม ุ

ต าบลนากระตาม อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

เนียน ต าบลบางลกึ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 47 74,260                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบงึลดั

 ต าบลหงษเ์จริญ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหาด

ภราดรภาพ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหาด

หงส ์ต าบลท่าขา้ม อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 13 20,540                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเขาวง

 ต าบลบา้นนา อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 53 83,740                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นน า้เยน็

 ต าบลหนิแกว้ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเขาบ่อ

 ต าบลทุ่งคา อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดับาง

แหวน ต าบลปากคลอง อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ชดุ 58 91,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่าไม ้

ลาย ต าบลวงัใหม่ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 30 47,400                        



77 / 98

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04860000 จงัหวดัชมุพร

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนไทยรฐั

วทิยา ๗๘ (วดัสามคัคีชยั) ต าบลสะพล ีอ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหาด

ใน ต าบลรบัร่อ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปากน า้ (เผดมิจนีนาวาสงเคราะห)์ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปาก

เลข ต าบลพะโตะ๊ อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร ชดุ 36 56,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัจนัทรา

วาส ต าบลครน อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัวาลกุา

ราม ต าบลแหลมทราย อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัมจุลนิ

ทาราม ต าบลทุ่งตะไคร อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนสหกรณ์

นิคมอปุถมัภ ์ต าบลบา้นควน อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัเทพ

นิมติวนาราม ต าบลตะโก อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร ชดุ 16 25,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

เหนก ต าบลปงัหวาน อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทบั

ชา้ง ต าบลตะโก อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร ชดุ 34 53,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นน า้

ลอด ต าบลบางน า้จดื อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ชดุ 24 37,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดั

สุวรรณนิมติ ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

ระ ต าบลวงัตะกอ อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหนอง

บวั ต าบลนาสกั อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นอ่าว

มะม่วง ต าบลปากตะโก อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสวน

จนัทน ์ต าบลหาดยาย อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ชดุ 16 25,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเขา

แงน ต าบลวงัตะกอ อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ชดุ 26 41,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเขา

ลา้น ต าบลครน อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่งคา

โตนด ต าบลเขาค่าย อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตรงั 

(จนัทสงิหอ์ทุศิ) ต าบลพะโตะ๊ อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แหลมยางนา ต าบลตะโก อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัอมัพา

วาส ต าบลนาพญา อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

กก ต าบลบา้นควน อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ชดุ 30 47,400                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนประชาเอื้อ

อารี ต าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สะพานยูง ต าบลนาพญา อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นน า้เยน็ ต าบลหนิแกว้ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นจนัทงึ ต าบลหนิแกว้ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นวงัชา้ง ต าบลชมุโค อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนไทยรฐัวทิยา ๗๘ (วดัสามคัคีชยั) ต าบลสะพล ี

อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นปากน า้ (เผดมิจนีนาวาสงเคราะห)์ ต าบล

ปากน า้ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 77 (บา้นเนินสนัต)ิ ต าบลท่าแซะ 

อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัราชบุรณะ ต าบลท่ามะพลา อ าเภอหลงัสวน ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนชมุชนสว ีต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นเขาตะเภาทอง ต าบลพะโตะ๊ อ าเภอพะโตะ๊ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นเขาตากนุ ต าบลสวนแตง อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นต่อต ัง้ ต าบลปากทรง อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดัทอ้งตม ต าบลด่านสว ีอ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนสหกรณ์นิคมอปุถมัภ ์ต าบลบา้นควน อ าเภอหลงัสวน ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนอนุบาลสว ี(บา้นนาโพธิ์) ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นปากเลข ต าบลพะโตะ๊ อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัสวา่งมนสั ต าบลปากน า้ อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัปิยะวฒันาราม ต าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัเทพนิมติวนาราม ต าบลตะโก อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 3,752,900                 

งบลงทนุ 3,752,900                 

ครุภณัฑ์ 3,752,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 342,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชมุพร เขต 1 ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชมุพร เขต 1 ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

การศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 1 ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอเมอืงชมุพร เครื่อง 4 160,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชมุพร เขต 2 ต าบลขนัเงนิ อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร เครื่อง 3 84,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชมุพร เขต 1 ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ตู ้ 8 63,200                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 408,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชมุพร 

เขต 2 ต าบลขนัเงนิ อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 2 

ต าบลขนัเงนิ อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 2 ต าบลขนัเงนิ อ าเภอ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 2 ต าบลขนัเงนิ อ าเภอหลงัสวน เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 2 ต าบลขนัเงนิ 

อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร เครื่อง 5 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 2 ต าบลขนัเงนิ อ าเภอ

หลงัสวน จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 23,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชมุพร เขต 1 ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 2 ต าบลขนัเงนิ อ าเภอหลงัสวน จงัหวดั เครื่อง 7 40,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 1 ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอเมอืงชมุพร เครื่อง 15 37,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 2 ต าบลขนัเงนิ อ าเภอหลงัสวน จงัหวดั เครื่อง 31 77,500                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 166,600                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 1 

ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 1 

ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชมุพร เขต 1 ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร เครื่อง 8 104,800                      
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ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,835,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไม ้(Shopping List) โรงเรียนบา้น

ทรายขาว ต าบลสองพีน่อ้ง อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไม ้(Shopping List) โรงเรียนบา้น

ธรรมเจริญ ต าบลหงษเ์จริญ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

ไทยรฐัวทิยา ๗๘ (วดัสามคัคีชยั) ต าบลสะพล ีอ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหาดใน ต าบลรบัร่อ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

เมอืงชมุพรบา้นเขาถลม่ ต าบลวงัไผ่ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นรา้นตดัผม ต าบลสองพีน่อ้ง อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

พชิยัยาราม ต าบลท่ายาง อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

ไทยรฐัวทิยา 77 (บา้นเนินสนัต)ิ ต าบลท่าแซะ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดับางแหวน ต าบลปากคลอง อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นท่าไมล้าย ต าบลวงัใหม่ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

ไทยรฐัวทิยา ๗๘ (วดัสามคัคีชยั) ต าบลสะพล ีอ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นเขายาวราษฎรพ์ฒันา ต าบลวสิยัเหนือ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

เมอืงชมุพรบา้นเขาถลม่ ต าบลวงัไผ่ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นรา้นตดัผม ต าบลสองพีน่อ้ง อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

ไทยรฐัวทิยา 77 (บา้นเนินสนัต)ิ ต าบลท่าแซะ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นท่าแพราษฎรพ์ฒันา ต าบลปงัหวาน อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นนาแซะ

 ต าบลวงัใหม่ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นเขาบ่อ

 ต าบลทุ่งคา อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดับาง

แหวน ต าบลปากคลอง อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนไทยรฐั

วทิยา ๗๘ (วดัสามคัคีชยั) ต าบลสะพล ีอ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหาดใน

 ต าบลรบัร่อ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 25 42,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดันอ้ม

ถวาย ต าบลวงัใหม่ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 55 92,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนพฒันศึกษา

 ต าบลปากทรง อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นบางหยี

 ต าบลบางน า้จดื อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ชดุ 30 50,400                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่งคา

โตนด ต าบลเขาค่าย อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนชมุชนวดั

ท่าสุธาราม ต าบลตะโก อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

วดัราษฎรบ์  ารุง ต าบลบางมะพรา้ว อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นหว้ยชนั ต าบลทุ่ง

ระยะ อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนชมุชนบา้นเขาหลาง ต าบล

ทุ่งหลวง อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 120,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 11,634,600                

งบลงทนุ 11,634,600                

ครุภณัฑ์ 120,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนท่าแซะรชัดาภเิษก ต าบลท่าแซะ อ าเภอท่า เครื่อง 1 120,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,514,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,306,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกันกัเรียน (4 หอ้ง แบบกรมอาชวีศึกษา) โรงเรียน

ท่าแซะรชัดาภเิษก ต าบลท่าแซะ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร หลงั 1 1,306,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,997,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนเพยีงหลวง ๕ ในทูลกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา 

สริิวฒันาพรรณวด ีต าบลพะโตะ๊ อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร หลงั 1 6,997,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,774,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์3 ต าบลทุ่งตะไคร อ าเภอทุ่ง แห่ง 1 578,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าแซะรชัดาภเิษก ต าบลท่าแซะ อ าเภอท่าแซะ แห่ง 1 1,195,900                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,437,500                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนท่าแซะรชัดาภเิษก ต าบลท่าแซะ อ าเภอท่าแซะ แห่ง 1 1,437,500                    

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 12,640,200                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 10,239,400                

งบลงทนุ 10,239,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,239,400                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,239,400                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรียาภยั ต าบลท่าตะเภา อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพะโตะ๊วทิยา ต าบลพะโตะ๊ อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดั แห่ง 1 795,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา ต าบลนาทุ่ง อ าเภอเมอืงชมุพร แห่ง 1 1,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนละแมวทิยา ต าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 730,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรียาภยั ๒ ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสวนศรีวทิยา ต าบลหลงัสวน อ าเภอหลงัสวน จงัหวดั แห่ง 1 730,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทุ่งคาพทิยาคาร ต าบลทุ่งคา อ าเภอเมอืงชมุพร แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหงษเ์จริญวทิยาคม ต าบลหงษเ์จริญ อ าเภอท่าแซะ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเมอืงหลงัสวน ต าบลวงัตะกอ อ าเภอหลงัสวน แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนปะทวิวทิยา ต าบลบางสน อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าขา้มวทิยา ต าบลท่าขา้ม อ าเภอท่าแซะ จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนปากน า้หลงัสวนวทิยา ต าบลปากน า้ อ าเภอหลงัสวน แห่ง 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมาบอ ามฤตวทิยา ต าบลดอนยาง อ าเภอปะทวิ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนปากน า้ชมุพรวทิยา ต าบลหาดทรายรี อ าเภอเมอืง แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชลธารวทิยา ต าบลบา้นควน อ าเภอหลงัสวน จงัหวดั แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสววีทิยา ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร แห่ง 1 879,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนด่านสววีทิยา ต าบลด่านสว ีอ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร แห่ง 1 137,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเขาทะลพุทิยาคม ต าบลเขาทะล ุอ าเภอสว ีจงัหวดั แห่ง 1 759,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาสกัวทิยา ต าบลนาสกั อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนครนพทิยาคม ต าบลครน อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร แห่ง 1 467,000                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 2,400,800                 

งบลงทนุ 2,400,800                 

ครุภณัฑ์ 2,400,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,400,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนทุ่งตะโก

วทิยา ต าบลทุ่งตะไคร อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนปากน า้

ชมุพรวทิยา ต าบลหาดทรายรี อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนหงษเ์จริญ

วทิยาคม ต าบลหงษเ์จริญ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนด่านสวี

วทิยา ต าบลด่านสว ีอ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 10,146,900                

การจดัการศึกษาเพือ่นกัเรียนพกิารโดยโรงเรียนศึกษาพเิศษ 89,600                     
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งบลงทนุ 89,600                     

ครุภณัฑ์ 89,600                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก โรงเรียนชมุพรปญัญานุกูล ต าบลสะพล ีอ าเภอปะทวิ จงัหวดั เครื่อง 1 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล โรงเรียนชมุพรปญัญานุกูล ต าบลสะพล ีอ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ตวั 1 13,600                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 64,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งสมดุ   โรงเรียนชมุพรปญัญานุกูล 

ต าบลสะพล ีอ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 64,000                        

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 1,031,000                 

งบลงทนุ 1,031,000                 

ครุภณัฑ์ 1,031,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัชมุพร ต าบลตากแดด อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร คนั 1 957,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 16,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัชมุพร ต าบลตากแดด อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัชมุพร ต าบล

ตากแดด อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร เตา 1 10,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 57,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 200 น้ิว

 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัชมุพร ต าบลตากแดด อ าเภอเมอืงชมุพร จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัชมุพร ต าบลตากแดด อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 17,500                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 7,166,300                 

งบลงทนุ 7,166,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,166,300                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,579,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารพยาบาล โรงเรียนชมุพรปญัญานุกูล ต าบลสะพล ี

อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร หลงั 1 1,074,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั (ธาราบ าบดั) 

ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัชมุพร ต าบลตากแดด อ าเภอเมอืงชมุพร หลงั 1 4,505,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,388,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนชมุพรปญัญานุกูล ต าบลสะพลี

 อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 716,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

ชมุพร ต าบลตากแดด อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 672,100                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 198,500                      

รายการระดบัที1่: ป้อมยาม ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัชมุพร ต าบล

ตากแดด อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร หลงั 1 198,500                      

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 1,860,000                 
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งบอดุหนุน 1,860,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,860,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 1,860,000                    

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 4,312,800                 

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 3,978,000                 

งบลงทนุ 3,978,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,978,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารบา้นพกัครู 8 หน่วย (แบบแฟลต 8 หน่วย) 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์20 ต าบลสลยุ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร หลงั 1 3,978,000                    

การจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 334,800                   

งบลงทนุ 334,800                   

ครุภณัฑ์ 334,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 334,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

(มรีะบบฟอกอากาศ)ขนาด40,000บทียูี  โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์20 

ต าบลสลยุ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร เครื่อง 4 204,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอลความละเอยีด300x400จดุ

ต่อตารางน้ิว  โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์20 ต าบลสลยุ อ าเภอท่าแซะ เครื่อง 1 130,000                      

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 18,703,000                

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นทศันศิลป์  นาฏศิลป์ ดนตรี และกฬีา 18,703,000                

งบลงทนุ 18,703,000                

ครุภณัฑ์ 1,212,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร  โรงเรียน

ทุ่งตะโกวทิยา  ต าบลทุ่งตะไคร อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร ถงั 1 15,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 23,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) โรงเรียนทุ่งตะโกวทิยา  ต าบลทุ่งตะไคร อ าเภอทุ่งตะโก เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  โรงเรียนทุ่งตะโกวทิยา  ต าบลทุ่งตะไคร อ าเภอ

ทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 7,900                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 54,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนทุ่งตะโกวทิยา  ต าบล

ทุ่งตะไคร อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

ทุ่งตะโกวทิยา  ต าบลทุ่งตะไคร อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนทุ่งตะโก

วทิยา  ต าบลทุ่งตะไคร อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เตารีด โรงเรียนทุ่งตะโกวทิยา  ต าบลทุ่งตะไคร อ าเภอทุ่ง

ตะโก จงัหวดัชมุพร อนั 2 2,000                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 23,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนทุ่งตะโกวทิยา  ต าบล

ทุ่งตะไคร อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 23,000                        
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ครุภณัฑก์ฬีา 324,800                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑก์ฬีาอืน่ โรงเรียนทุ่งตะโกวทิยา  ต าบลทุ่งตะไคร 

อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร ชดุ 4 324,800                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 771,300                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้สื้อผา้เหลก็ 2 บาน  โรงเรียนทุ่งตะโกวทิยา  ต าบลทุ่ง

ตะไคร อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร ตู ้ 100 400,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊พบัหนา้โฟเมกา้ โรงเรียนทุ่งตะโกวทิยา  ต าบลทุ่งตะ

ไคร อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร ตวั 1 1,200                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้โรงอาหาร โรงเรียนทุ่งตะโกวทิยา  ต าบลทุ่งตะไคร 

อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร ตวั 1 800                           

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์การเลี้ยงอาหาร โรงเรียนทุ่งตะโกวทิยา  ต าบลทุ่ง

ตะไคร อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 9,300                         

รายการระดบัที1่: เตียงนอนพรอ้มอปุกรณ์  โรงเรียนทุ่งตะโกวทิยา  ต าบล

ทุ่งตะไคร อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร ชดุ 30 360,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,491,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,124,000                   

รายการระดบัที1่:  อาคารหอนอนนกัเรียน 38 พรอ้มครุภณัฑ ์ โรงเรียนทุ่ง

ตะโกวทิยา ต าบลทุ่งตะไคร อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร หลงั 2 14,124,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,367,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนทุ่งตะโกวทิยา  ต าบลทุ่งตะ

ไคร อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร หลงั 1 3,367,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 241,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 241,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 241,000                   

งบด าเนินงาน 241,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 241,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 241,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 596,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 596,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 104,000                   

งบด าเนินงาน 104,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 104,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 104,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 20,000                     

งบด าเนินงาน 20,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 20,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 472,000                   

งบด าเนินงาน 472,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 472,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 472,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 59,816,500                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 48,109,500                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 48,109,500                
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สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 42,497,800                

งบอดุหนุน 42,497,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 42,497,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 42,497,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 8,144,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,873,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 3,664,800                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 3,868,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 24,947,400                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 5,611,700                 

งบอดุหนุน 5,611,700                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,611,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 5,611,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 552,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 126,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 248,400                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 262,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 4,422,200                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 11,707,000                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 7,957,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 7,957,000                 

งบลงทนุ 7,957,000                 

ครุภณัฑ์ 7,957,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,957,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการเขยีนแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์  

วทิยาลยัการอาชพีท่าแซะ  ต าบลหงษเ์จริญ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการช่างยนต ์ วทิยาลยัการอาชพีท่าแซะ  ต าบล

หงษเ์จริญ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 980,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบสมรรถนะยานยนต ์ วทิยาลยัการอาชพีหลงั

สวน ต าบลแหลมทราย อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการวทิยาศาสตรเ์พาะเลี้ยงสตัวน์ า้  วทิยาลยั

ประมงชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ ต าบลปากตะโก อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 2,077,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยชีมุพร ต าบลตะโก อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 1,500,000                    

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 750,000                   

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 750,000                   

งบลงทนุ 750,000                   

ครุภณัฑ์ 750,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 750,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการทางภาษา วทิยาลยัสารพดัช่างชมุพร  ต าบล

วงัไผ่ อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 750,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 3,000,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 
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ครุภณัฑ์ 3,000,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์วทิยาลยัอาชวีศึกษา

ชมุพร ต าบลท่าตะเภา อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร  ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการ Central Lab การพฒันา

สารสนเทศ  วทิยาลยัเทคนิคชมุพร ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร ชดุ 1 1,500,000                    

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 750,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 750,000                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 750,000                   

การจดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 750,000                   

งบลงทนุ 750,000                   

ครุภณัฑ์ 750,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 750,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เครื่องกรองน า้ ต าบลสลยุ อ าเภอท่าแซะ  จงัหวดั ชดุ 1 750,000                      

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 57,789,200                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 57,789,200                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 57,789,200                

จดัการเรียนการสอน 57,789,200                

งบอดุหนุน 57,789,200                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,448,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืหาค่าพลงังานความรอ้น ต าบลชมุโค อ าเภอปะ

ทวิ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 940,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุถา่ยภาพและวเิคราะหส์ารพนัธุกรรม ต าบลชมุโค 

อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าความหวาน ต าบลชมุโค อ าเภอปะทวิ จงัหวดั ชดุ 5 74,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุวดัปริมาณแอลกอฮอร ์ต าบลชมุโค อ าเภอปะทวิ ชดุ 1 69,600                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑโ์รงยมิเนเซยีม ต าบลชมุโค อ าเภอปะทวิ จงัหวดั ชดุ 1 3,339,900                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกดั ต าบลชมุโค อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ชดุ 2 910,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ านกังานโรงยมิเนเซยีม  ต าบลชมุโค อ าเภอปะ

ทวิ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 615,300                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,840,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกลงึควบคุมดว้ยคอมพวิเตอร ์ต าบลชมุโค อ าเภอ

ปะทวิ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 1,840,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 49,500,000                   

รายการระดบัที1่: หอพกันกัศึกษา วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ ต าบลชมุ

โค อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร รายการ 1 49,500,000                   

มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ 2,316,800                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 2,316,800                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 2,316,800                 

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 2,316,800                 

งบอดุหนุน 2,316,800                 

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,116,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ชาย-หญงิ หลงัเวทอีาคารศิริชยั ต าบล

ละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ชาย หอพกัช ัน้ 2 ต าบลละแม อ าเภอละแม

 จงัหวดัชมุพร รายการ 1 347,600                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้หญงิ หอพกัช ัน้ 2 ต าบลละแม อ าเภอ

ละแม จงัหวดัชมุพร รายการ 1 319,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งทางเดนิมหีลงัคา (Cover way) ต าบลละแม 

อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร รายการ 1 1,200,000                    

กระทรวงสำธำรณสขุ 145,091,800               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 145,091,800              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 143,898,800              

โครงการผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพสู่ความเป็นมอือาชพี 857,000                   

จดัการเรียนการสอนส าหรบัการผลติแพทยเ์พิม่เพือ่ชาวชนบท 857,000                   

งบลงทนุ 857,000                   

ครุภณัฑ์ 857,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 672,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการช่วยชวีติช ัน้สูง (ALS) ผูใ้หญ่ พรอ้มชดุจ าลอง

สถานการณ์แบบโปรแกรมไดช้นิดไรส้าย ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิก

โรงพยาบาลชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ ต าบลท่าตะเภา อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั ตวั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นสาธติการฝึกเจาะช่องทอ้ง ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้

คลนิิกโรงพยาบาลชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ ต าบลท่าตะเภา อ าเภอเมอืงชมุพร ตวั 1 72,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 185,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความอิม่ตวัของออกซเิจนในเลอืด (Pulse 

Oximeter) ชนิดตัง้โตะ๊/ตัง้พื้น ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิก

โรงพยาบาลชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ ต าบลท่าตะเภา อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั เครื่อง 1 65,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจชนิด 12 lead ศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ ต าบลท่า

ตะเภา อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร เครื่อง 2 120,000                      

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 143,041,800              

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 143,041,800              

งบลงทนุ 143,041,800              

ครุภณัฑ์ 2,428,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาล (รถตู)้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,400 

ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์โรงพยาบาลพะโตะ๊ 

ต าบลพะโตะ๊ อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร คนั 1 2,000,000                    

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 428,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit)โรงพยาบาลพะโตะ๊ 

ต าบลพะโตะ๊ อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร ชดุ 1 428,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 140,613,800                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,092,300                   

รายการระดบัที1่: แฟลตพกัพยาบาล 7 ชัน้ 40 ยูนิต (80 หอ้ง) เป็นอาคาร 

คสล. 7 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 3,336 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ ต าบลท่าตะเภา อ าเภอเมอืง หลงั 1 13,092,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 127,521,500                 

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยใน 156 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 6,168 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) 

โรงพยาบาลชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ ต าบลท่าตะเภา อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั หลงั 1 77,108,900                   
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รายการระดบัที1่: อาคารบูรณาการ 7 ชัน้ เป็นอาคาร คสล. 7 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 13,580 ตารางเมตร โรงพยาบาลหลงัสวน ต าบลวงัตะกอ 

อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร หลงั 1 50,412,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,193,000                 

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 1,193,000                 

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 1,193,000                 

งบลงทนุ 1,193,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,193,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,193,000                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอละแม ต าบลละแม อ าเภอละแม หลงั 1 1,193,000                    

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 15,996,000                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 3,910,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,910,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 3,910,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 3,910,000                 

งบลงทนุ 80,000                     

ครุภณัฑ์ 80,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บทียูี ส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัชมุพร  

ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัชมุพร  

ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร เครื่อง 3 63,000                        

งบอดุหนุน 3,830,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,830,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขาปูน ต าบลบา้นนา อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันพคุณ ต าบลนาขา อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัประสาทนิกร ต าบลขนัเงนิ อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองบวั ต าบลนาสกั อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวนมณีทรพัย ์ต าบลสลยุ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสามคัคีชยั ต าบลสะพล ีอ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอนแค ต าบลสวนแตง อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เทพนิมติ ต าบลตะโก อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัควนดอกไม ้ต าบลพะโตะ๊ อ าเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร วดั 1 333,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขาดนิ ต าบลทุ่งคา อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นนา ต าบลบา้นนา อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร วดั 1 233,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 12,086,000                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 12,086,000                

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 12,086,000                

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 12,086,000                

งบลงทนุ 12,086,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,086,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,086,000                   

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน ขนาด 10 คูหา สภ.หลงัสวน   

ต าบลขนัเงนิ อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร หลงั 1 4,598,000                    

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน ขนาด 10 คูหา สภ.ทุ่งตะโก   

ต าบลทุ่งตะไคร อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร หลงั 1 4,598,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัระดบั ผบก. ภ.จว.ชมุพร ต าบลท่าตะเภา อ าเภอ

เมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร หลงั 1 2,890,000                    

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 าจงัหวดัชมุพร  ต าบลนาชะองั 

อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัชมุพร  ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร 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 าจงัหวดัชมุพร  ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืง ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสำหกจิ 65,520,800                

องคก์ารสะพานปลา 34,472,900                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 34,472,900                

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 34,472,900                

พฒันาสะพานปลาและทา่เทยีบเรือประมง 34,472,900                

งบอดุหนุน 34,472,900                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,472,900                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานดา้นสุขอนามยัท่าเทยีบ

เรือประมงหลงัสวน   ต าบลปากน า้ อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 34,472,900                   
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องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 751,700                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 751,700                   

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 102,000                   

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 102,000                   

งบอดุหนุน 102,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 102,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดัชมุพร ไร่ 100 102,000                      

โครงการส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมนุไพรในพื้นทีส่วนป่า 649,700                   

ส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมนุไพรในพื้นทีส่วนป่า 649,700                   

งบอดุหนุน 649,700                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 649,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการปลูกและแปรรูปสมนุไพรใน

พื้นที่สวนป่า จงัหวดัชมุพร ไร่ 50 649,700                      

การรถไฟแหง่ประเทศไทย 7,360,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 7,360,000                 

โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงชมุพร-สุราษฎรธ์านี 7,360,000                 

ก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงชมุพร - สุราษฎรธ์านี 7,360,000                 

งบลงทนุ 7,360,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,360,000                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 7,360,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาจดัประกวดราคา   จงัหวดัชมุพร รายการ 1 7,360,000                    

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 661,300                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 661,300                   

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 661,300                   

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 661,300                   

งบลงทนุ 206,000                   

ครุภณัฑ์ 206,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 206,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ต าบลท่าตะเภา อ าเภอ

เมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร เครื่อง 3 85,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ต าบลท่าตะเภา อ าเภอ

เมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร เครื่อง 2 80,400                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ต าบลท่าตะเภา อ าเภอเมอืงชมุพร 

จงัหวดัชมุพร ตู ้ 3 16,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานเขา้มมุ ต าบลท่าตะเภา อ าเภอเมอืงชมุพร ตวั 1 4,900                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างาน ต าบลท่าตะเภา อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดั ตวั 1 1,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟ ก าลงัไฟ 1,000 VA ต าบลท่าตะเภา 

อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร เครื่อง 5 16,500                        

งบอดุหนุน 455,300                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 455,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน คนั 1 455,300                      
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รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ เริ่มต ัง้แต่ปี 2558 - 2562 คนั 1 234,900                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานชมุพร ต าบลท่าตะเภา อ าเภอเมอืงชมุพร คนั 1 234,900                      

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

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลางส านกังานชมุพร ต าบลท่า

ตะเภา อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร คนั 1 220,400                      

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 10,200,500                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 10,200,500                

โครงการส่งเสริมเกษตรกรใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในการผลติและบริหาร

จดัการฟารม์อยา่งเป็นระบบ 10,200,500                

พฒันาเกษตรกรดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม : ภาคใต ้ 10,200,500                

งบอดุหนุน 10,200,500                

ค่าใชส้อย 10,200,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าใชส้อย) 0 10,200,500                   

การประปาส่วนภูมภิาค 12,074,400                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 12,074,400                

โครงการพฒันาเมอืงทอ่งเทีย่วหลกัใหเ้ป็นเมอืงอจัฉริยะ (Smart City) และมรีะบบ

ขนส่งมวลชน (Monorail) 12,074,400                

ค่าปรบัปรุงเสน้ทอ่ (ภาคใต)้ 10,155,000                

งบลงทนุ 10,155,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,155,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,155,000                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงเสน้ท่อ จากสะพานลอดขา้มทางรถไฟ ถงึ

สะพานบางยีโ่ร ต าบลหลงัสวน อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 9,262,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงเสน้ท่อ บริเวณหน่วยบริการมาบอ ามฤต 

ต าบลดอนยาง อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร และสะพานท่าแซะ ต าบลท่าแซะ 

อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 893,000                      

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ (ภาคใต)้ 1,919,400                 

งบลงทนุ 1,919,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,919,400                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,919,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนทางหลวงแผ่นดนิ สาย

เขาชะมด-ท่าชนะ (4112) จากรา้นอูก๋ารเกษตรไปทางเขาชะมด หมู่ 12 

ต าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนสายบา้นคอหมู หมู่ 6

 ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 1,659,400                    

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 285,440,100               

จงัหวดัชมุพร 200,043,400              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 200,043,400              

การพฒันาดา้นสงัคม 10,000,000                

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 9,000,000                    

จดัมหกรรมวถิถีิน่แผน่ดนิชมุพรเน่ืองในวนัอนุรกัษม์รดกไทย 2 เมษายน 1,000,000                 
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งบด าเนินงาน 1,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 523,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 452,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัมหกรรมวถิถีิน่แผ่นดนิชมุพรเน่ืองในวนั

อนุรกัษม์รดกไทย 2 เมษายน 0 452,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 21,000                        

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 34,146,300                

ส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 2,920,000                 

งบด าเนินงาน 220,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 220,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 6,600                         

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 49,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,800                         

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 2,800                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 90,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาโครงการส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทน

และพลงังานทางเลอืก 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 34,800                        

งบลงทนุ 2,700,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,700,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงอบแหง้พลงังานแสงอาทติย์ แห่ง 20 2,700,000                    

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะริมตลิง่และชายฝัง่เพือ่การอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละประโยชนด์า้นการทอ่งเทีย่ว 27,500,000                

งบลงทนุ 27,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,500,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 27,500,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ท่าตะเภาบริเวณวดัวงั

ครก ยาว 250.00 เมตร  ต าบลนากระตาม อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 27,500,000                   

การดูแลและป้องกนัไฟป่าบริเวณโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื 582,900                   

งบด าเนินงาน 582,900                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 582,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 121,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 121,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 361,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแนวกนัไฟ 0 55,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดบัไฟป่า 0 306,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 100,000                      

การเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการขยะ 3,143,400                 

งบด าเนินงาน 1,455,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,455,400                    
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 23,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 23,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,392,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนัและอาหารวา่งและ 0 525,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย จดัสถานที่ และจา้งท าเอกสาร 0 767,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาส าหรบัตวัแทนสถานศึกษาที่น าเสนอผลงาน 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 40,000                        

งบลงทนุ 1,688,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,688,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,688,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเตาเผาขยะชมุชนพรอ้มโรงเรือน ชนิดคอนกรีต

เสริมเหลก็ หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นนาและหมู่ที่ 3 ต าบลหาดทรายรี อ าเภอเมอืง แห่ง 2 1,688,000                    

การพฒันาดา้นเกษตร 14,690,000                

ส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพยีงตามรูปแบบประชารฐั 9,499,400                 

งบด าเนินงาน 379,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 379,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 6,600                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 232,800                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 232,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 70,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 40,000                        

งบลงทนุ 9,120,000                 

ครุภณัฑ์ 80,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องห ัน่หญา้พรอ้มตน้ก าเนิดก าลงัไม่นอ้ยกวา่ 11 แรงมา้ เครื่อง 1 80,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,040,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,040,000                    

รายการระดบัที1่: ศาลาเพือ่ชมกวางและทวิทศัน ์สะพานแขวน ทางเดนิ

ธรรมชาติและที่พกัระหวา่งทางเดนิ แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซองบงัคบัสตัว ์ ชดุ 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: โรงเรือนที่พกักวาง แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้ตาขา่ยแรงดงึสูง แห่ง 1 450,000                      

ส่งเสริมเพิม่ประสทิธภิาพการเลี้ยงแพะพนัธุด์คีรบวงจรแบบมส่ีวนร่วมจงัหวดัชมุพร 2,588,500                 

งบด าเนินงาน 1,128,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,128,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 62,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 295,700                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 295,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 264,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 264,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 125,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 11,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 126,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 193,500                      

งบลงทนุ 1,460,000                 
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ครุภณัฑ์ 1,460,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 590,000                      

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอรล์อ้ยางชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด

ก าลงัไม่นอ้ยกวา่ 47 แรงมา้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่นอ้ยกวา่ 2,197 ซซีี คนั 1 590,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 870,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องผสมอาหาร ชนิดแกนตัง้แบบมลีอ้เลือ่น ขนาด

ถงับรรจไุม่นอ้ยกวา่ 4 ลูกบาศกเ์มตร ชดุ 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: ถงับรรจนุ า้เชื้อแช่แขง็ ขนาดไม่ต า่กวา่ 20 ลติร ถงั 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: ถงับรรจไุนโตรเจน ขนาดไม่ต า่กวา่ 30 ลติร ถงั 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: ถงับรรจนุ า้เชื้อแช่แขง็ ขนาดไม่ต า่กวา่ 1.5 ลติร ถงั 16 120,000                      

การยกระดบัการพฒันาคุณภาพปาลม์น า้มนัจงัหวดัชมุพร 2,000,000                 

งบด าเนินงาน 2,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประชาสมัพนัธก์ารพฒันาคุณภาพปาลม์

น า้มนัจงัหวดัชมุพร 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าโครงเหลก็พรอ้มติดต ัง้ป้าย 0 250,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานประกวดเกษตรกร ลานเทและ

โรงงานสกดัน า้มนัปาลม์จงัหวดัชมุพร 0 1,650,000                    

การส่งเสริมและการพฒันาการเลี้ยงผึ้งโพรงเพือ่ป้องกนัชา้งป่าท าลายพชืเศรษฐกจิใน

ชมุชน 602,100                   

งบด าเนินงาน 602,100                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 602,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 72,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 71,100                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 71,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 42,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 42,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,200                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าคู่มอืการใชร้ ัว้รงัผึ้งป้องกนัพื้นที่

เกษตรจากชา้งป่า 0 2,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 303,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 111,000                      

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 141,207,100              

พฒันาศกัยภาพการทอ่งเทีย่วชมุพรสู่มาตรฐานสากล 9,955,100                 

งบด าเนินงาน 9,955,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,955,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,955,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานโลกทะเลชมุพร 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประชาสมัพนัธจ์งัหวดัชมุพร 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาศูนยบ์ริการนกัท่องเที่ยวอจัฉริยะ (smart 

Information Center) ใชเ้ทคโนโลย ีMobile App+lot 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวฒันธรรม 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมเทศกาลท่องเที่ยวดูเหยีย่ว 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมวิง่สมัผสัธรรมชาติจงัหวดัชมุพร 0 900,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมปัน่จกัรยานพชิติแหลง่ท่องเที่ยว 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมวา่ยน า้สมัผสัโลกทะเลชมุพร 0 900,000                      



96 / 98

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04860000 จงัหวดัชมุพร

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมพฒันายอ้นรอยอารยธรรมเมอืง 0 1,755,100                    

พฒันาศกัยภาพแหลง่ทอ่งเทีย่วชมุชนสู่มาตรฐานสากล 23,150,000                

งบลงทนุ 23,150,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,150,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 23,150,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งและปรบัปรุงภูมทิศันช์ายหาดละแม ต าบลละแม 

อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 23,150,000                   

ปรบัปรุงพฒันาโครงขา่ยทางและสะพานสนบัสนุนการพฒันาการทอ่งเทีย่ว 42,000,000                

งบลงทนุ 42,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 42,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางเขา้สู่ตลาดใตเ้คี่ยม ขนาดกวา้ง 6.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 3.280 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง อ าเภอ

ละแม จงัหวดัชมุพร สายทาง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยาง และงานไฟฟ้าแสงสวา่ง  ขนาดกวา้ง

 7.00 เมตร  ระยะทางยาว 400.00 เมตร พรอ้มไหลท่าง  ชายฝัง่ทะเลหาด

ทะเลงาม เชือ่มต่อระหวา่งชมุพรกบัจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลละแม และ

ต าบลสวนแตง อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร สายทาง 1 12,000,000                   

เชื่อมโยงถนนจากจงัหวดัชมุพรสู่ประเทศพมา่เพือ่รองรบัการพฒันาเศรษฐกจิชายแดน 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เชือ่มโยงถนนจาก

จงัหวดัชมุพรสู่ชายแดน ขนาดกวา้ง 7.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ระยะทาง

ยาว 2.500 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร สายทาง 1 20,000,000                   

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการเกษตรและการทอ่งเทีย่ว 46,102,000                

งบลงทนุ 46,102,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 46,102,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 29,710,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอยดอนโรงเรียน 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 1.200 กโิลเมตร หมู่ที่

 10 ต าบลบางมะพรา้ว อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร สายทาง 1 3,370,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยาง สายเขาแงน - คลองระ ขนาดกวา้ง 

6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 1.650 กโิลเมตร  หมู่ที่ 6,13 

ต าบลวงัตะกอ อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร สายทาง 1 5,398,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายจกิทอง - เขากรด 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 2.000 กโิลเมตร 

พรอ้มไหลท่าง หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งตะไคร อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร สายทาง 1 6,198,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายหว้ยทรายขาว - ช่อง

เอีย่ว ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 290.00 เมตร 

พรอ้มไหลท่าง หมู่ที่ 2,3,7,9 ต าบลทุ่งหลวง เชือ่มต่อ หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งคาวดั

  อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร สายทาง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายช่องปริง - สะพานหนิ

 ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 1.800 กโิลเมตร 

พรอ้มไหลท่าง หมู่ที่ 1 - 2 ต าบลสองพีน่อ้ง อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร สายทาง 1 5,481,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายสวนใต ้- กรายทอง

 ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 620.00 เมตร พรอ้ม

ไหลท่าง หมู่ที่ 6 ต าบลรบัร่อ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร สายทาง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายซอยนาบวัขนาดกวา้ง

 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 700.00 เมตร  หมู่ที่ 8 ต าบลนา

กระตาม  อ าเภอท่าแซะ  หมู่ที่ 9  หมู่ที่ 10 ต าบลบางลกึ  อ าเภอเมอืงชมุพร สายทาง 1 2,063,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายหลงัเขาพริก  ขนาด

กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 750.00 เมตร หมู่ที่ 11 

เชือ่มหมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งคา อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร สายทาง 1 1,940,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายนาเหนือ  ขนาด

กวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ระยะทางยาว 375.00 เมตร พรอ้มไหล่

ทาง หมู่ที่ 3 ต าบลหาดพนัไกร อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร สายทาง 1 1,260,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,392,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารป้องกนัน า้เซาะท่อลอดเหลีย่มคอนกรีต

เสริมเหลก็ สายในแคมป์ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 5.00 

เมตร หมู่ที่ 10 ต าบลนาสกั อ าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร แห่ง 1 1,392,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนแอลฟลัติกคอนกรีต ขนาดกวา้ง 6.00  เมตร

 หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3.000 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง ต าบลถ า้

สงิห ์อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร สายทาง 1 15,000,000                   

กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย 85,396,700                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 85,396,700                

โครงการพฒันาประสทิธภิาพการแปรรูปผลติภณัฑ ์การเกษตร ประมง และปศุสตัวใ์น

กลุ่มจงัหวดั 4,802,700                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนโรงอบแหง้พลงังานแสงอาทติยเ์พือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ

การเกษตร 4,802,700                 

งบด าเนินงาน 77,700                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 77,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 13,200                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 13,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 52,500                        

งบลงทนุ 4,725,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,725,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,725,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอบแหง้พลงังานแสงอาทติย์ แห่ง 35 4,725,000                    

โครงการพฒันาเชื่อมโยงโครงขา่ยแหลง่ทอ่งเทีย่วและระบบ การจดัการดา้นการทอ่งเทีย่ว 80,594,000                

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วในพื้นทีก่ลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย 4,000,000                 

งบด าเนินงาน 4,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาสนบัสนุนกจิกรรมการท่องเที่ยวที่ส  าคญัใน 0 4,000,000                    

ปรบัปรุงถนนสายเลยีบชายฝัง่ทะเล อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพรเชื่อมต่อระหวา่ง

จงัหวดัชมุพรกบัจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 17,000,000                

งบลงทนุ 17,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,000,000                   
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ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 17,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต  ขนาดกวา้ง  7.00 

เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 2.000 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง ต าบล

สวนแตง อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร สายทาง 1 17,000,000                   

ปรบัปรุงถนนลาดแอสฟลัตกิคอนกรีต สายบา้นหนองเรือ-บา้นพนัวาล 50,000,000                

งบลงทนุ 50,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต ขนาดกวา้ง 

8.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 10.000 กโิลเมตร  ต าบลรบัร่อ 

 อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร แห่ง 1 50,000,000                   

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เพือ่รองรบัการคมนาคมขนส่งและการทอ่งเทีย่ว 

ต าบลบา้นควน อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร 9,594,000                 

งบลงทนุ 9,594,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,594,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 9,594,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายตน้พทุรา ขนาด

กวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ระยะทางยาว 3.100 กโิลเมตร  ต าบล

บา้นควน เชือ่มต่อ ต าบลหาดยาย อ าเภอหลงัสวน  จงัหวดัชมุพร สายทาง 1 9,594,000                    


