
แผนการใช้จ่ารยงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ของส านักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาเขต ๕ 

๑. การด าเนินงาน 
   ส านักงานงบประมาณก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ในภาพรวมของประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานรับงบประมาณจัดท าแผนการปฏิบัติงาน และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงปบระมาณ ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของ
ประเทศ ดังนี้ 

แผนฯ ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

ภาพรวม ร้อยละ ๒๓ ร้อยละ ๕๔ ร้อยละ ๗๗ ร้อยละ ๑๐๐ 

รายจ่ายประจ า ร้อยละ ๒๘ ร้อยละ ๕๘ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๘ ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๑๐๐ 

 

๒. ระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ/พระราชบัญญัติ   
   ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

  ข้อ 8 หน่วยรับงบประมาณจะต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่าย และเพ่ือใช้ในการก ากับดูแล และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยแผนดังกล่าวจะต้องแสดงถึงความเชื่อมโยงเป้าหมายการปฏิบัติราชการของหน่วยรับ
งบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด รายการและวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา เพ่ือแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ จ่าย
งบประมาณ 

  การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการ
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร 

  ข้อ 22 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือ        
การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ต้องเป็นไปเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยรับงบประมาณต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส คุ้มค่า และ
ประหยัด และค านึงถึงประโยชน์ที่ได้รับผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการด าเนินการด้วย 

  ข้อ 26 การโอนงบประมาณรายจ่าย หรือการโอนเงินจัดสรรจากแผนงานหนึ่งไปตั้งจ่ายใน
แผนงานอื่น ให้กระท าได้เฉพาะการโอนระหว่างแผนงานพ้ืนฐาน หรือระหว่างแผนงานยุทธศาสตร์ หรือ
ระหว่างแผนงานพ้ืนฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ ภายในหน่วยรับงบประมาณเดียวกัน โดยให้ขอท าความ 
ตกลงกับส านักงบประมาณ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 

          ๒/๓. การจัดท าแผน............. 



       ๒ 
 

๓. การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓ 

    ๑. งบบริหารจัดการ (งบพ้ืนฐาน) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยได้ศึกษาข้อมูลประมาณการรายรับ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ๒๕๖๑ เป็นฐานข้อมูลในการจัดท าแผนการใชจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 

รายรับ รายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ 

ปีงบประมาณ  
๒๕๖๒ 

แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ๒๕๖๓ 

งบบริหารจัดการ 
(งบพื้นฐาน) 

๓,๔๓๔,๒๘๑ ๓,๑๔๔,๓๐๕ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

ค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ 

๑,๙๓๔,๒๘๑ ๘๗๔,๒๐๐ ๕๒๐,๔๐๐ ๑๑,๐๗,๘๐๐ 

ค่าจ้างลูกจ้าง ๐ ๑,๓๖๑,๑๐๐ ๑,๕๐๙,๖๐๐ ๑,๐๗๒,๒๐๐ 
ค่าสาธารณูปโภค ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๖๑๑,๒๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ 
กรณีฉุกเฉิน /จ าเป็น
เร่งด่วน 

๕๐๐,๐๐๐ ๒๙๗,๘๐๕ ๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

งบตามภาระงาน
และกลยุทธ์ 

๑๓,๔๓๒,๒๙๑ ๔,๘๕๕,๖๙๕ ๓,๓๙๗,๖๓๐ ๓,๕๐๕,๗๖๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๖,๘๖๖,๕๗๒ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๘๙๗,๖๓๐ ๖,๕๐๕,๗๖๐ 
 
   การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พิจารณาจากข้อมูลสถิติของ ๓ ปีงบประมาณย้อนหลัง   
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โอนจัดสรรงบประมาลดน้อยลง จึงได้
ด าเนินการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓ ให้เหมาะสมกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และ
ด าเนินการพิจารณาจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากการค านวณระยะเวลากรใช้จ่ายให้มีความเพียงพอต่อ
การบริหารงาน  ข้อตกลง และ มาตรการการเบิกจ่าย  ดังนี้ 
   ๑) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ใช้จ่ายในการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๕  ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  มีเงินงบประมาณไม่เพียงพอ  โดยให้
เบิกจ่ายตามมาตรการประหยัดของส านักงานเชตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ 
   ๒) ค่าจ้างลูกจ้าง  ใช้จ่ายในการบริหารจัดการจัดจ้างลูกจ้าง ปฏิบัติงานในต าแหน่งงานที่มี
ความจ าเป็น และจัดจ้างในอัตราเดียวกับงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
         ๓/๓) ค่าสาธารณูปโภค....... 



       ๓ 
 
   ๓) ค่าสาธารณูปโภค จัดให้เพียงพอใน ๖ เดือนแรก ส าหรับเดือนถัดไป ด าเนินการเร่งรัด
ก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในช่วงไตรมาสที่ ๒ ที่มีการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์แล้วมีงบประมาณ
คงเหลือคืนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค และบริหารงบประมาณโดยการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายจากงบลงทุน  โอนเป็นงบด าเนินงาน รายการค่าสาธารณูปโภค 
   ๔) กรณีฉุกเฉิน/จ าเป็นเร่งด่วน  เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการพัฒนาคุณภาพตามนโยบายของ
รัฐบาล  นโยบายเร่งด่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หรือนโยบายของผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ 
 
รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

รายการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวมงบประมาณ 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

การบริหารจัดการเขตพื้นที่ฯ     
๑. ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ค่าเบี้ย
เลี้ยง/ค่าพาหนะ/ค่าท่ีพัก 

๑๓๗,๘๐๐   ๑๓๗,๘๐๐ 

๒.ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ๓๐,๐๐๐   ๓๐,๐๐๐ 
๓. ค่าจ้างเหมาบริการ ๑๐,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐ 
๔. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ บ ารุงรักษา ๓๐,๐๐๐   ๓๐,๐๐๐ 
๕. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะฯ ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐,๐๐๐ 
๖. ค่าจ้างลูกจ้าง (ปริญญาตรี) ๔๘๙,๐๐๐   ๔๘๙,๐๐๐ 
๗. ค่าจ้างลูกจ้าง (ต่ ากว่าปริญญาตรี) ๕๘๓,๒๐๐   ๕๘๓,๒๐๐ 
๑๐. กรณีจ าเป็นเร่งด่วน ๓๐๐,๐๐๐   ๓๐๐,๐๐๐ 
๘. ค่าวัสดุส านักงาน/คอมพิวเตอร์  ๗๐๐,๐๐๐  ๗๐๐,๐๐๐ 
๙. ค่าวัสดุเชื้อเพลงและหล่อลื่น  ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ 
ค่าสาธารณูปโภค     
๑. ค่าไฟฟ้า    ๓๐๐,๐๐๐ 
๒. ค่าประปา    ๑๐,๐๐๐ 
๓. ค่าโทรศัพท์    ๕๐,๐๐๐ 
๔. ค่าบริการโทรศัพท์    ๖๐,๐๐๐ 

รวม ๑,๖๘๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
         ๔/งบประมาณ............... 
 



       ๔ 

 
   ๒. งบประมาณตามภารกิจงานและกลยุทธ์ 
       ส าหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ เพ่ือสนองนโยบาย กุลยุทธ์ จุดเน้น ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประมาณการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จ านวน ๓,๕๐๕,๗๖๐
บาท  โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีรายละเอียด
แผนงาน/โครงการ ดังนี้ 



 



 

 



 



 

 



   ๓. งบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
       เป็นงบประมาณที่ขอรับการอนุมัติ  จัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เป็นค่าใช้จ่ายงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ดังนี ้

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ที ่ โรงเรียน รายการ  งบประมาณ  จังหวัด งบ 

1  บ้านชีวิทยา อาคารเรียน 108ล/59-ก  11,362,000  ลพบุรี ก่อสร้าง 

2  ชัยนาทพิทยาคม ห้องส้วม OBEC 6 ที่/61 หญิง      515,100  ชัยนาท ก่อสร้าง 

3  สตรีอ่างทอง ห้องส้วม OBEC 6 ที่/61 ชาย      577,500  อ่างทอง ก่อสร้าง 

4  ชัยนาทพิทยาคม ห้องส้วม OBEC 6 ที่/61 ชาย      577,500  ชัยนาท ก่อสร้าง 

5  อุลิตไพบูลย์ชนูป
ถัมภ์ 

รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานราก
ตอกเข็ม) 

     233,000  ชัยนาท ก่อสร้าง 

6  ปิยะบุตร์ รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานราก
ตอกเข็ม) 

     182,300  ลพบุรี ก่อสร้าง 

7  ยางรากวิทยา รั้วลวดหนาม 9 เส้น      271,500  ลพบุรี ก่อสร้าง 

8  ศรีสโมสรวิทยา รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานราก
ตอกเข็ม) 

     172,200  ชัยนาท ก่อสร้าง 

9  พระนารายณ์ รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานราก
ตอกเข็ม) 

     405,200  ลพบุรี ก่อสร้าง 

10  บ้านข่อยวิทยา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิว
ถนนเดิม กว้าง 3.00 เมตร 

     190,800  ลพบุรี ก่อสร้าง 

11  หันคาพิทยาคม รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานราก
ตอกเข็ม) 

     186,400  ชัยนาท ก่อสร้าง 

12  พัฒนานิคม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิว
ถนนเดิม กว้าง 4.00 เมตร 

     498,500  ลพบุรี ก่อสร้าง 

13  ท่าหลวงวิทยาคม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิว
ถนนเดิม กว้าง 4.00 เมตร 

     213,900  ลพบุรี ก่อสร้าง 

14  ศรีสโมสรวิทยา รางระบายน้ ารูปตัว V      138,400  ชัยนาท ก่อสร้าง 

15  ยางรากวิทยา รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานราก
ตอกเข็ม) 

     151,900  ลพบุรี ก่อสร้าง 

16  บางเสด็จวิทยาคม รางระบายน้ าฝาเปิด      230,900  อ่างทอง ก่อสร้าง 

17  วิเศษไชยชาญ (ตันติ
วิทยาภูมิ) 

รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานราก
ตอกเข็ม) 

     198,500  อ่างทอง ก่อสร้าง 

18  สตรีอ่างทอง รางระบายน้ าฝาเปิด      238,100  อ่างทอง ก่อสร้าง 

19  ริ้วหว้าวิทยาคม รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานราก
ตอกเข็ม) 

     218,800  อ่างทอง ก่อสร้าง 



งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ที ่ โรงเรียน รายการ  งบประมาณ  จังหวัด งบ 

20  สิงห์บุรี สนามบาสเก็ตบอลมาตรฐาน 
FIBA 

     421,700  สิงห์บุรี ก่อสร้าง 

21  โคกเจริญวิทยา ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบ
กรมพลศึกษา) 

     159,100  ลพบุรี ก่อสร้าง 

22  ชยานุกิจพิทยาคม โรงอาหาร 84 ที่นั่ง    1,104,000  ชัยนาท ก่อสร้าง 

23  ริ้วหว้าวิทยาคม โรงอาหาร 84 ที่นั่ง    1,104,000  อ่างทอง ก่อสร้าง 

24  ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง    3,450,000  สิงห์บุรี ก่อสร้าง 

25  ห้วยกรดวิทยา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/อาคารเรียนแบบ 216 ค/
งานรื้อถอน, งานฝ้าเพดาน 

     200,500  ชัยนาท ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

26  โคกสลุงวิทยา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/ห้องน้ าห้องส้วมแบบ 6 ที่/
27/ห้องน้ าห้องส้วม งาน
สุขภัณฑ์ งานประตู งาน
กระเบื้อง 

     200,000  ลพบุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

27  โคกตูมวิทยา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/ห้องน้ าห้องส้มนักเรียนชาย 
แบบ6ที่/49, ห้องน้ าห้องส้วม
นักเรียนหญิง แบบ 6 ที่/49/
งานคอนกรีตโครงสร้าง งาน
ประตูหน้าต่าง งานสุขภัณฑ์ งาน
ทาสีอาคารเก่า 

     199,100  ลพบุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

28  บ้านแป้งวิทยา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/ห้องน้ านักเรียนชายหญิง 
แบบพิเศษขนาด 5 ที่นั่ง (2 
หลัง)/งานประตู งานหลังคา งาน
พ้ืน งานผนัง งานสุขภัณฑ์ งาน
ทาสี 

     365,000  สิงห์บุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

 

 

 



งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ที ่ โรงเรียน รายการ  งบประมาณ  จังหวัด งบ 

29  วิเศษชัยชาญ
วิทยาคม 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/อาคารเรียนไม้ 2 ชั้น 18 
ห้องเรียน/งานมุงหลังคา 

     300,000  อ่างทอง ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

30  ขุนรามวิทยา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/อาคารอเนกประสงค์ (สร้าง
เอง)/งานกระเบื้อง 

     202,500  ลพบุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

31  ปิยะบุตร์ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/ห้องน้ าห้อมส้วมนักเรียน
ขนาด 6 ที่ นั่งจ านวน 2 แห่ง/
งานมุงหลังคา งาพ้ืน งานผนัง 
งานประตู งานทาสี งานสุขภัณฑ์ 

     200,000  ลพบุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

32  ไผ่วงวิทยา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/หอประชุม 100/27 และ
อาคาร 106ต./งานทาสี งาน
ลวดตาข่าย 

     250,100  อ่างทอง ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

33  ค่ายบางระจัน
วิทยาคม 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/อาคารเรียน CS208B/งาน
ฝ้าเพดาน งานพ้ืน งานผนัง งาน
สุขภัณฑ์ 

     288,200  สิงห์บุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

34  ชยานุกิจพิทยาคม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/อาคารเรียน 216ล ปี 
2536 /งานพ้ืน 

     228,200  ชัยนาท ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

35  หัวไผ่วิทยาคม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/อาคารเรียน 216ค โรง
ฝึกงาน 102/27 ห้องส้วมชาย 
มาตรฐาน 6 ที่ นั่ง / 27 /งาน
พ้ืน งานระบบไฟฟ้า งานฝ้า งาน
สุขภัณฑ์ งานทาสี 

     301,800  สิงห์บุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

 



งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ที ่ โรงเรียน รายการ  งบประมาณ  จังหวัด งบ 

36  บ้านข่อยวิทยา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/ ่โรงอาหารนักเรียนจ านวน 
200 ที่นั่ง /งานฝ้าเพดาน งาน
ทาสี งานไฟฟ้า 

     195,600  ลพบุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

37  ดงตาลวิทยา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/อาคารเรียนแบบ 216ล/
งานฝ้าเพดาน 

     160,000  ลพบุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

38  สาครพิทยาคม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนชาย
หญิงขนาด 4 ที่นั่งจ านวน 2 
แห่ง/งานมุงหลังคา งานพ้ืน งาน
ผนัง งานประตู งานสุขภัณฑ์ 

     148,000  ชัยนาท ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

39  โยธินบูรณะ อ่างทอง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/อาคารหหอประชุม-โรงยมิฯ
แบบ 100/27 และห้องน้ าห้อง
ส้วมนักเรียนชาย-หญิง(มพช.2รุ่น
4)/งานผนัง งานประตู งานทาสี 
งานสุขภัณฑ์ 

     398,900  อ่างทอง ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

40  ทองเอนวิทยา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/อาคารเรียน 216ล อาคาร
เรียน 017ก/งานประตูหน้าต่าง 

     350,900  สิงห์บุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

41  ราชสถิตย์วิทยา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/ห้องน้ าหญิง 6 ที่นั่ง /ห้องน้ า
อาคารเรียน 216(อาคาร 2 
อาคาร 3 อาคาร 4)/งานประตู 
งานสุขภัณฑ์ 

     198,900  อ่างทอง ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

 

 

 



งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ที ่ โรงเรียน รายการ  งบประมาณ  จังหวัด งบ 

42  บ้านเบิกวิทยาคม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/สถานกีฬาวอลเล่บอล/งาน
พ้ืน 

     159,700  ลพบุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

43  เนินขามรัฐประชานุ
เคราะห์ 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนแบบ
กรมสามัญ 6 ที่นั่ง จ านวน 2 
หลัง/งานหลังคา งานพ้ืน งาน
ผนัง งานประตู งานทาสี งาน
สุขภัณฑ์ 

     207,900  ชัยนาท ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

44  สิงหพาหุ (ประสาน
มิตรอุปถัมภ์) 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/โรงอาหารอเนกประสงค์/
งานกระเบื้อง 

     425,400  สิงห์บุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

45  โพธิ์ทองพิทยาคม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/อาคารเรียน 108ล /30 /
งานฝ้าเพดาน งานประตูหน้าต่าง 

     179,700  อ่างทอง ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

46  หันคาราษฎร์
รังสฤษดิ์ 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/อาคารหอประชุม สปช.
206-26/งานเหล็กคงสร้าง งาน
ผนัง งานสี งานมุงหลังคา 

     199,600  ชัยนาท ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

47  ท่าช้างวิทยาคาร ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/โรงฝึกงาน แบบ สปช.
203/26/งานกระเบื้อง 

     320,100  สิงห์บุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

48  ศรีวินิตวิทยาคม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/อาคารหอประชุมฟ้อนสุดใจ 
สุดใจ แก้วเพ็ง อาคารเรียน 1 
อาคารวิทยาศาสตร์/งาน
กระเบื้อง งานหน้าต่าง งานทาสี 

     325,000  สิงห์บุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

 



งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ที ่ โรงเรียน รายการ  งบประมาณ  จังหวัด งบ 

49  บ้านชีวิทยา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/อาคารถาวร CS208A/งาน
หลังคา 

     104,700  ลพบุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

50  วัดสิงห์ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/โรงอาหาร-หอประชุมแบบ
101ล/27(พิเศษ)/งานหลังคา 
งานฝ้า งานทาสี 

     300,000  ชัยนาท ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

51  โคกกะเทียมวิทยาลัย ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/บ้านพักครูเรือนแถว 10 
หน่วย/งานหลังคา งานพ้ืนไม้ 
งานสี งานประตู 

     300,000  ลพบุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

52  บางระจันวิทยา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/อาคารเรียน 216ล /งาน
ประตูหน้าต่าง งานช่องแสง
กระจก 

     399,000  สิงห์บุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

53  อุลิตไพบูลย์ชนูป
ถัมภ์ 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/อาคารเรียน 318ค /งานพ้ืน 
งานฉาบปูน งานฝ้าเพดาน งาน
ไฟฟ้า 

     200,700  ชัยนาท ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

54  ชัยบาดาลพิทยาคม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/หอประชุมอเนกประสงค์/
หลังคา ผนัง ทาสี 

     300,000  ลพบุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

55  ท่าวุ้งวิทยาคาร ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/อาคารเรียน 318ค /งาน
ทาสี 

     300,000  ลพบุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

 

 

 



งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ที ่ โรงเรียน รายการ  งบประมาณ  จังหวัด งบ 

56  สามโก้วิทยาคม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/ส้วมมาตรฐานนักเรียน ชาย
หญิง 6 ที่นั่ง / 27 /รื้อถอน มุง
หลังคา พื้น ผนัง ทาสี สุขภัณฑ์ 

     200,000  อ่างทอง ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

57  ล าสนธิวิทยา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/อาคารเรียน 216 ล 
ปรับปรุง 29 /พ้ืน ทาสี 

     300,000  ลพบุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

58  สระโบสถ์วิทยาคาร ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/หอประชุม 100/27 /ฝ้า
เพดาน 

     299,800  ลพบุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

            

59  อินทร์บุรี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/อาคารอุตสาหกรรมแบบ 
313/ฝ้า ประตู หน้าต่าง 

     409,000  สิงห์บุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

60  โคกเจริญวิทยา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/ห้องส้วมนักเรียนชายและ
หญิง แบบ 6 ที่นั่ง /49 จ านวน 
6 หลัง/มุงหลังคา สุขภัณฑ์ 

     300,000  ลพบุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

61  ท่าหลวงวิทยาคม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/หอประชุมแบบ 100/27 /
พ้ืน 

     300,000  ลพบุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

62  วิเศษไชยชาญ (ตันติ
วิทยาภูมิ) 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/บ้านพักครู สปช.203/27/
ผนัง พื้น 

     160,200  อ่างทอง ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

63  หนองม่วงวิทยา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/บ้านพักครูแบบกรมสามัญ/
ฝ้า เพดาน พื้น ฝาผนัง 

     160,000  ลพบุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 



งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ที ่ โรงเรียน รายการ  งบประมาณ  จังหวัด งบ 

64  แสวงหาวิทยาคม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/โรงอาหาร/ผนัง 

     188,800  อ่างทอง ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

65  โพธิ์ทอง (จินดามณี) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/อาคารเรียน 424ล/พ้ืน 

     158,700  อ่างทอง ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

66  ปาโมกข์วิทยาภูมิ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/โรงฝึกงาน/หลังคา 

     200,000  อ่างทอง ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

67  คุรุประชาสรรค์ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/หอประชุมแบบโรงอาหาร 
107ล/27/ฝ้า เพดาน ผนัง พ้ืน 
สุขภัณฑ์ ประตูหน้าต่าง 

     490,400  ชัยนาท ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

68  โคกส าโรงวิทยา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/โรงอาหาร /หอประชุม แบบ
100/27 /หลังคา ฝ้า 

     499,900  ลพบุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

69  บ้านหมี่วิทยา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/อาคารเรียน 216ล /ฝ้า
เพดาน 

     160,100  ลพบุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

70  พิบูลวิทยาลัย ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/ตึก 5(อาคาร คสล4ชั้น)/
หลังคา 

     504,900  ลพบุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

71  ชัยบาดาลวิทยา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/อาคารเรียนแบบ 216ล/สี 

     500,000  ลพบุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

72  สพม.5 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/อาคารส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา/ปรับปรุงซ่อมแซม 

   1,500,000  สิงห์บุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

 

 



งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ที ่ โรงเรียน รายการ  งบประมาณ  จังหวัด งบ 

73  สรรพยาวิทยา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/บ้านพักครูหลังที่ 
2,3,5,7,8/ห้องน้ า ไฟฟ้า พ้ืน 

     200,000  ชัยนาท ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

74  อ่างทองปัทมโรจน์
วิทยาคม 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน/อาคาร 318 (2)/หลังคา 

     313,300  อ่างทอง ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

1 พรหมบุรีรัชดาภิเษก ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน 

     953,200  สิงห์บุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

2 เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี
นครินทร์ ลพบุรี 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน 

   1,413,000  ลพบุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

1  ชยานุกิจพิทยาคม  ครุภัณฑ์ส าหรับงานไฟฟ้า 
(Shopping List) 

     100,000  ชัยนาท ครุภัณฑ์ 

2  โยธินบูรณะ อ่างทอง  ครุภัณฑ์งานอาหารและ
โภชนาการ (Shopping List) 

     120,000  อ่างทอง ครุภัณฑ์ 

3  หัวไผ่วิทยาคม  ครุภัณฑ์ส าหรับห้อง
วิทยาศาสตร์ (Shopping List) 

     150,000  สิงห์บุรี ครุภัณฑ์ 

4  โคกตูมวิทยา  ครุภัณฑ์ส าหรับดนตรีสากล 
(Shopping List) 

     200,000  ลพบุรี ครุภัณฑ์ 

5  โคกสลุงวิทยา  อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา (Shopping List) 

     160,000  ลพบุรี ครุภัณฑ์ 

6  เนินขามรัฐประชานุ
เคราะห์ 

 ครุภัณฑ์ส าหรับห้อง
วิทยาศาสตร์ (Shopping List) 

     150,000  ชัยนาท ครุภัณฑ์ 

7  ราชสถิตย์วิทยา  อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา (Shopping List) 

     160,000  อ่างทอง ครุภัณฑ์ 

8  สิงหพาหุ (ประสาน
มิตรอุปถัมภ์) 

 ครุภัณฑ์ส าหรับดนตรีไทย 
(Shopping List) 

     100,000  สิงห์บุรี ครุภัณฑ์ 

9  ขุนรามวิทยา  ครุภัณฑ์ส าหรับดนตรีไทย 
(Shopping List) 

     100,000  ลพบุรี ครุภัณฑ์ 

10  บ้านเบิกวิทยาคม  ครุภัณฑ์ส าหรับห้อง
วิทยาศาสตร์ (Shopping List) 

     150,000  ลพบุรี ครุภัณฑ์ 

11  ศรีสโมสรวิทยา  ครุภัณฑ์ส าหรับห้องสมุด 
(Shopping List) 

       60,000  ชัยนาท ครุภัณฑ์ 



งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ที ่ โรงเรียน รายการ  งบประมาณ  จังหวัด งบ 

12  ศรีวินิตวิทยาคม  ครุภัณฑ์ส าหรับงานไฟฟ้า 
(Shopping List) 

     100,000  สิงห์บุรี ครุภัณฑ์ 

13  บ้านข่อยวิทยา  ครุภัณฑ์งานอาหารและ
โภชนาการ (Shopping List) 

     120,000  ลพบุรี ครุภัณฑ์ 

14  บ้านชีวิทยา  ครุภัณฑ์ส าหรับดนตรีไทย 
(Shopping List) 

     100,000  ลพบุรี ครุภัณฑ์ 

15  วิเศษไชยชาญ (ตันติ
วิทยาภูมิ) 

 ครุภัณฑ์ส าหรับดนตรีสากล 
(Shopping List) 

     200,000  อ่างทอง ครุภัณฑ์ 

16  หันคาราษฎร์
รังสฤษดิ์ 

 ครุภัณฑ์ส าหรับห้อง
วิทยาศาสตร์ (Shopping List) 

     150,000  ชัยนาท ครุภัณฑ์ 

17  ทองเอนวิทยา  ครุภัณฑ์ส าหรับงานไฟฟ้า 
(Shopping List) 

     100,000  สิงห์บุรี ครุภัณฑ์ 

18  ปิยะบุตร์  ครุภัณฑ์ส าหรับดนตรีไทย 
(Shopping List) 

     100,000  ลพบุรี ครุภัณฑ์ 

19  ยางรากวิทยา  ครุภัณฑ์ส าหรับดนตรีสากล 
(Shopping List) 

     200,000  ลพบุรี ครุภัณฑ์ 

20  ปาโมกข์วิทยาภูมิ  ครุภัณฑ์ส าหรับดนตรีสากล 
(Shopping List) 

     200,000  อ่างทอง ครุภัณฑ์ 

21  บ้านแป้งวิทยา  ครุภัณฑ์ส าหรับห้อง
วิทยาศาสตร์ (Shopping List) 

     150,000  สิงห์บุรี ครุภัณฑ์ 

22  ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา  ครุภัณฑ์ส าหรับห้องสมุด 
(Shopping List) 

       60,000  สิงห์บุรี ครุภัณฑ์ 

23  วัดสิงห์  ครุภัณฑ์ส าหรับห้อง
วิทยาศาสตร์ (Shopping List) 

     150,000  ชัยนาท ครุภัณฑ์ 

24  แสวงหาวิทยาคม  ครุภัณฑ์ส าหรับงานไม้ 
(Shopping List) 

     100,000  อ่างทอง ครุภัณฑ์ 

25  ท่าช้างวิทยาคาร  ครุภัณฑ์ส าหรับดนตรีไทย 
(Shopping List) 

     100,000  สิงห์บุรี ครุภัณฑ์ 

26  อุลิตไพบูลย์ชนูป
ถัมภ์ 

 ครุภัณฑ์ส าหรับดนตรีสากล 
(Shopping List) 

     200,000  ชัยนาท ครุภัณฑ์ 

27  สามโก้วิทยาคม  ครุภัณฑ์ส าหรับห้องนาฏศิลป์ 
(Shopping List) 

     150,000  อ่างทอง ครุภัณฑ์ 

28  บางระจันวิทยา  ครุภัณฑ์ส าหรับดนตรีไทย 
(Shopping List) 

     100,000  สิงห์บุรี ครุภัณฑ์ 

 



งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ที ่ โรงเรียน รายการ  งบประมาณ  จังหวัด งบ 

29  โคกเจริญวิทยา  ครุภัณฑ์ส าหรับดนตรีไทย 
(Shopping List) 

     100,000  ลพบุรี ครุภัณฑ์ 

30  ท่าวุ้งวิทยาคาร  ครุภัณฑ์ส าหรับดนตรีสากล 
(Shopping List) 

     200,000  ลพบุรี ครุภัณฑ์ 

31  อินทร์บุรี  ครุภัณฑ์ส าหรับดนตรีสากล 
(Shopping List) 

     200,000  สิงห์บุรี ครุภัณฑ์ 

32  โพธิ์ทอง (จินดามณี)  อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น 
(Shopping List) 

       75,000  อ่างทอง ครุภัณฑ์ 

33  ท่าหลวงวิทยาคม  ครุภัณฑ์ส าหรับดนตรีสากล 
(Shopping List) 

     200,000  ลพบุรี ครุภัณฑ์ 

34  คุรุประชาสรรค์  ครุภัณฑ์ส าหรับดนตรีสากล 
(Shopping List) 

     200,000  ชัยนาท ครุภัณฑ์ 

35  ล าสนธิวิทยา  ครุภัณฑ์งานอาหารและ
โภชนาการ (Shopping List) 

     120,000  ลพบุรี ครุภัณฑ์ 

36  สระโบสถ์วิทยาคาร  ครุภัณฑ์ส าหรับห้อง
วิทยาศาสตร์ (Shopping List) 

     150,000  ลพบุรี ครุภัณฑ์ 

37  หันคาพิทยาคม  ครุภัณฑ์ส าหรับห้อง
วิทยาศาสตร์ (Shopping List) 

     150,000  ชัยนาท ครุภัณฑ์ 

38  ชัยนาทพิทยาคม  ครุภัณฑ์ส าหรับดนตรีสากล 
(Shopping List) 

     200,000  ชัยนาท ครุภัณฑ์ 

39  สตรีอ่างทอง  ครุภัณฑ์ส าหรับห้อง
วิทยาศาสตร์ (Shopping List) 

     150,000  อ่างทอง ครุภัณฑ์ 

40  สิงห์บุรี  ครุภัณฑ์ส าหรับดนตรีสากล 
(Shopping List) 

     200,000  สิงห์บุรี ครุภัณฑ์ 

41  ชัยบาดาลวิทยา  ครุภัณฑ์ส าหรับดนตรีสากล 
(Shopping List) 

     200,000  ลพบุรี ครุภัณฑ์ 

42  พิบูลวิทยาลัย  ครุภัณฑ์ส าหรับห้อง
วิทยาศาสตร์ (Shopping List) 

     150,000  ลพบุรี ครุภัณฑ์ 

43  อ่างทองปัทมโรจน์
วิทยาคม 

 ครุภัณฑ์ส าหรับดนตรีสากล 
(Shopping List) 

     200,000  อ่างทอง ครุภัณฑ์ 

44  ค่ายบางระจัน
วิทยาคม 

 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 
(ขาว-ด า) ความเร็วไม่น้อยกว่า 
20 แผ่น/นาที 

     100,000  สิงห์บุรี ครุภัณฑ์ 

 

 



งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ที ่ โรงเรียน รายการ  งบประมาณ  จังหวัด งบ 

45  ชัยบาดาลพิทยาคม  เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI 
Lumens 

       55,400  ลพบุรี ครุภัณฑ์ 

46  ชัยบาดาลพิทยาคม  โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1920x1080 
พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 

       17,700  ลพบุรี ครุภัณฑ์ 

47  โคกส าโรงวิทยา  เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI 
Lumens 

     121,200  ลพบุรี ครุภัณฑ์ 

48  บ้านหมี่วิทยา  โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1920x1080 
พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 

       79,500  ลพบุรี ครุภัณฑ์ 

49  โคกกะเทียมวิทยาลัย  เครื่องฉายภาพ 3 มิติ      166,400  ลพบุรี ครุภัณฑ์ 

50  พัฒนานิคม  เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI 
Lumens 

       54,400  ลพบุรี ครุภัณฑ์ 

51  ดงตาลวิทยา  ตู้เหล็ก 2 บาน          5,500  ลพบุรี ครุภัณฑ์ 

11 พรหมบุรีรัชดาภิเษก เครื่องฉายภาพ 3 มิต ิ        20,800  สิงห์บุรี ครุภัณฑ์ 
12 พรหมบุรีรัชดาภิเษก เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 

ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI 
Lumens 

       55,400  สิงห์บุรี ครุภัณฑ์ 

13 พรหมบุรีรัชดาภิเษก เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI 
Lumens 

       28,200  สิงห์บุรี ครุภัณฑ์ 

14 เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี
นครินทร์ ลพบุรี 

ครุภัณฑ์ส าหรับดนตรีสากล 
(Shopping List) 

     200,000  ลพบุรี ครุภัณฑ์ 

15 เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี
นครินทร์ ลพบุรี 

โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1920x1080 
ขนาด 55 นิ้ว 

     106,000  ลพบุรี ครุภัณฑ์ 

 

 



งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ที ่ โรงเรียน รายการ  งบประมาณ  จังหวัด งบ 

1  แสวงหาวิทยาคม  ครุภัณฑ์ประจ าห้องสมุด (12 
รายการ) 

     343,600  อ่างทอง ครุภัณฑ์
(เพ่ิมเติม) 

2  โคกตูมวิทยา  ครุภัณฑ์ประจ าห้องสมุด (12 
รายการ) 

     343,600  ลพบุรี ครุภัณฑ์
(เพ่ิมเติม) 

3  ค่ายบางระจัน
วิทยาคม 

 ครุภัณฑ์ประจ าห้องสมุด (12 
รายการ) 

     343,600  สิงห์บุรี ครุภัณฑ์
(เพ่ิมเติม) 

4  คุรุประชาสรรค์  ครุภัณฑ์ประจ าห้องสมุด (12 
รายการ) 

     343,600  ชัยนาท ครุภัณฑ์
(เพ่ิมเติม) 

5  ยางรากวิทยา  ครุภัณฑ์ประจ าห้องสมุด (12 
รายการ) 

     343,600  ลพบุรี ครุภัณฑ์
(เพ่ิมเติม) 

6  สิงห์บุรี  ครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ (20 รายการ) 

     467,570  สิงห์บุรี ครุภัณฑ์
(เพ่ิมเติม) 

7  อุลิตไพบูลย์ชนูป
ถัมภ์ 

 ครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ (20 รายการ) 

     467,570  ชัยนาท ครุภัณฑ์
(เพ่ิมเติม) 

8  ล าสนธิวิทยา  ครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ (20 รายการ) 

     467,570  ลพบุรี ครุภัณฑ์
(เพ่ิมเติม) 

9  วิเศษไชยชาญ (ตันติ
วิทยาภูมิ) 

 ครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ (20 รายการ) 

     467,570  อ่างทอง ครุภัณฑ์
(เพ่ิมเติม) 

10  โคกส าโรงวิทยา  ครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ (20 รายการ) 

     467,570  ลพบุรี ครุภัณฑ์
(เพ่ิมเติม) 

11  ห้วยกรดวิทยา  โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา แบบ มอก. 

       58,800  ชัยนาท ครุภัณฑ์
(เพ่ิมเติม) 

12  บางระจันวิทยา  โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา แบบ มอก. 

       67,200  สิงห์บุรี ครุภัณฑ์
(เพ่ิมเติม) 

13  บ้านชีวิทยา  โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา แบบ มอก. 

       72,240  ลพบุรี ครุภัณฑ์
(เพ่ิมเติม) 

14  พรหมบุรีรัชดาภิเษก  โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา แบบ มอก. 

       50,400  สิงห์บุรี ครุภัณฑ์
(เพ่ิมเติม) 

15  บางเสด็จวิทยาคม  โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา แบบ มอก. 

       31,920  อ่างทอง ครุภัณฑ์
(เพ่ิมเติม) 

16  หันคาราษฎร์
รังสฤษดิ์ 

 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา แบบ มอก. 

       58,800  ชัยนาท ครุภัณฑ์
(เพ่ิมเติม) 

17  บ้านแป้งวิทยา  โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา แบบ มอก. 

       26,880  สิงห์บุรี ครุภัณฑ์
(เพ่ิมเติม) 



งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ที ่ โรงเรียน รายการ  งบประมาณ  จังหวัด งบ 

18  ชัยบาดาลพิทยาคม  โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา แบบ มอก. 

       70,560  ลพบุรี ครุภัณฑ์
(เพ่ิมเติม) 

19  วิเศษชัยชาญ
วิทยาคม 

 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา แบบ มอก. 

       30,240  อ่างทอง ครุภัณฑ์
(เพ่ิมเติม) 

20  วัดสิงห์  โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา แบบ มอก. 

       60,480  ชัยนาท ครุภัณฑ์
(เพ่ิมเติม) 

21  ศรีวินิตวิทยาคม  โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา แบบ มอก. 

       33,600  สิงห์บุรี ครุภัณฑ์
(เพ่ิมเติม) 

22  ขุนรามวิทยา  โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา แบบ มอก. 

       70,560  ลพบุรี ครุภัณฑ์
(เพ่ิมเติม) 

23  ไผ่วงวิทยา  โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา แบบ มอก. 

       30,240  อ่างทอง ครุภัณฑ์
(เพ่ิมเติม) 

24  พระนารายณ์  โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา แบบ มอก. 

       72,240  ลพบุรี ครุภัณฑ์
(เพ่ิมเติม) 

25  โยธินบูรณะ อ่างทอง  โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา แบบ มอก. 

       30,240  อ่างทอง ครุภัณฑ์
(เพ่ิมเติม) 

26  โคกสลุงวิทยา  โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา แบบ มอก. 

       70,560  ลพบุรี ครุภัณฑ์
(เพ่ิมเติม) 

27  โพธิ์ทอง (จินดามณี)  โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา แบบ มอก. 

       30,240  อ่างทอง ครุภัณฑ์
(เพ่ิมเติม) 

28  ริ้วหว้าวิทยาคม  โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา แบบ มอก. 

       30,240  อ่างทอง ครุภัณฑ์
(เพ่ิมเติม) 

1 ริ้วหว้าวิทยาคม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืนของโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ 

     300,000  อ่างทอง ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

2 ท่าวุ้งวิทยาคาร ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืนของโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ 

     300,000  ลพบุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

3 โคกส าโรงวิทยา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืนของโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ 

     300,000  ลพบุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

4 เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี
นครินทร์ ลพบุรี 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืนของโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ 

     299,000  ลพบุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

 



งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ที ่ โรงเรียน รายการ  งบประมาณ  จังหวัด งบ 

5  สิงหพาหุ (ประสาน
มิตรอุปถัมภ์) 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืนของโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ 

     300,000  สิงห์บุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

6  ค่ายบางระจัน
วิทยาคม 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืนของโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ 

     300,000  สิงห์บุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

7  หัวไผ่วิทยาคม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืนของโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ 

     300,000  สิงห์บุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

8  คุรุประชาสรรค์ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืนของโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ 

     290,000  ชัยนาท ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

9 บางระจันวิทยา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืนของโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ 

     300,000  สิงห์บุรี ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

10 ริ้วหว้าวิทยาคม ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาสขนาด
บรรจุ 2,000 ลิตร 

       99,600  อ่างทอง ครุภัณฑ์ 

11 เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี
นครินทร์ ลพบุรี 

ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาสขนาด
บรรจุ 2,000 ลิตร 

       16,600  ลพบุรี ครุภัณฑ์ 

12  สิงหพาหุ (ประสาน
มิตรอุปถัมภ์) 

ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาสขนาด
บรรจุ 2,000 ลิตร 

       41,500  สิงห์บุรี ครุภัณฑ์ 

13 อ่างทองปัทมโรจน์
วิทยาคม 

อาคารเรียน 212ล./57-ก  17,647,000  อ่างทอง ก่อสร้าง 

14 วิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย 
ลพบุรี 

อาคารเรียน 216ล.57-ก  20,000,000  ลพบุรี ก่อสร้าง 

15 วิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย 
ลพบุรี 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย ลพบุรี 

  ลพบุรี ครุภัณฑ์ 

16 วิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย 
ลพบุรี 

ครุภัณฑ์โรงครัว โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย ลพบุรี 

  ลพบุรี ครุภัณฑ์ 

 



งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ที ่ โรงเรียน รายการ  งบประมาณ  จังหวัด งบ 

17 วิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย 
ลพบุรี 

ปรับปรุงหอพัก โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย ลพบุรี 

  ลพบุรี ปรับปรุง 

18 วิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย 
ลพบุรี 

ปรับปรุงอาคารโรงเรียนฝึกงาน 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย 

  ลพบุรี ปรับปรุง 

19 สพม.5 ตู้เหล็ก 2 บาน 6 หน่วย        33,000  เขต ครุภัณฑ์ 

20 สพม.5 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 14 หน่วย      110,600  เขต ครุภัณฑ์ 

21 สพม.5 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
30,000 บีทียู. 4 หน่วย 

     160,800  เขต ครุภัณฑ์ 

22 สพม.5 ถังน้ า แบบสแตนเลส ขนาด
ความจุ 1,000 ลิตร 1 หน่วย 

         8,700  เขต ครุภัณฑ์ 

23   เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 
15 กิโลกรัม 1 หน่วย 

       18,000  เขต ครุภัณฑ์ 

24 สพม.5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
ส าหรับส านักงาน 4 หน่วย 

       64,000  เขต ครุภัณฑ์ 

25 สพม.5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 
1 4 หน่วย 

       24,800  เขต ครุภัณฑ์ 

26 สพม.5 อุปกระณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
(AccessPoint) แบบที่ 1 3 
หน่วย 

       17,100  เขต ครุภัณฑ์ 

27 สพม.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวด า ชนิด Network 
แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) 3 
หน่วย 

       45,000  เขต ครุภัณฑ์ 

28 สพม.5 สแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 
1 1 หน่วย 

       18,000  เขต ครุภัณฑ์ 

 

 


