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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 6,655,748,634            

จงัหวดันครสวรรค ์ 6,655,748,634            

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 204,800                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

กระทรวงกลำโหม 166,722,400               

ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม 54,818,600                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 54,818,600                

การด ารงสภาพความพรอ้มในการป้องกนัประเทศ 54,818,600                

การบริหารจดัการ 54,818,600                

งบลงทนุ 54,818,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 54,818,600                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 54,818,600                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาและปรบัปรุงอาคารสถานที่และสิง่อ  านวย

ความสะดวกของ สป. (รวท.อท.ศอพท.) 0 54,818,600                   

กองทพัอากาศ 39,497,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 39,497,000                

การด ารงสภาพความพรอ้มในการป้องกนัประเทศ 39,497,000                

การเตรียมและใชก้ าลงั 39,497,000                

งบลงทนุ 39,497,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 39,497,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 39,497,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงกองบนิ และ รร.การบนิ งาน 0 9,500,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข ป.3517 (เรือนแถวพกัอาศยั

มาตรฐาน) ที่ บน.4 ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ งาน 0 3,750,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข ป.3518 (เรือนแถวพกัอาศยั

มาตรฐาน) ที่ บน.4 ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ งาน 0 3,750,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 3426 (บก.รอ้ย.ทสห.ฯ) ที่ 

บน.4 ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ งาน 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงกองบนิ และ รร.การบนิ งาน 0 29,997,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงท่อลอดและขดุลอกคูระบายน า้ ที่ บน.4 

ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ งาน 0 17,997,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 3428 (อาคารทดสอบ

สมรรถนะ) ที่ บน.4 ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ งาน 0 12,000,000                   

สถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ (องคก์ารมหาชน) 72,406,800                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 71,006,800                

การด ารงสภาพความพรอ้มในการป้องกนัประเทศ 71,006,800                

การวจิยัพฒันาและถา่ยทอดองคค์วามรูเ้ทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ 71,006,800                

งบอดุหนุน 71,006,800                

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

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์
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ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 47,831,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารคลงัพสัดุ 0 17,931,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารปฏบิตัิการ และซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์งานวจิยั 0 14,400,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัเจา้หนา้ที่เผชญิเหตุฉุกเฉินและเฝ้าระวงัเครื่อง

ระหวา่งการผลติ 0 15,500,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 23,175,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงและพฒันาโรงปฏบิตัิการวจิยัและ

พฒันา (นครสวรรค)์ 0 23,175,500                   

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 1,400,000                 

โครงการส่งเสริมการวจิยัและพฒันาเพือ่การป้องกนัประเทศ 1,400,000                 

การวจิยัและพฒันาโครงการขนาดใหญ่ดา้นยทุโธปกรณ์เทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ

และถา่ยทอดองคค์วามรูเ้ทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ 1,400,000                 

งบอดุหนุน 1,400,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการวจิยัและพฒันาวตัถรุะเบดิแรงสูง

(Explosion Proof) พรอ้มหอ้งควบคุมเครื่องมอื 0 1,400,000                    

กระทรวงกำรคลงั 1,920,000                 

กรมธนารกัษ์ 1,920,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,920,000                 

การบริหารเหรียญกษาปณ์ 1,920,000                 

การผลติและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ 1,920,000                 

งบลงทนุ 1,920,000                 

ครุภณัฑ์ 1,920,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,920,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องนบัเหรียญ (2 เครื่อง) ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 1,920,000                    

กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกฬีำ 82,010,400                

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 3,100                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,100                      

นโยบาย แผน และงานดา้นการทอ่งเทีย่ว 3,100                      

พฒันาแผนแมบ่ท แผนปฏบิตักิาร ระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและเครือขา่ย 3,100                      

งบลงทนุ 3,100                      

ครุภณัฑ์ 3,100                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,100                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ต าบล

นครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 3,100                         

กรมพลศึกษา 15,248,200                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 15,248,200                

โครงการส่งเสริมและพฒันาการกฬีา นนัทนาการ และวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 15,248,200                

ส่งเสริมและสนบัสนุนการออกก าลงักาย กฬีา นนัทนาการ และวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 15,248,200                

งบลงทนุ 15,248,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,248,200                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,248,200                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งสนามกฬีาอ าเภอ จงัหวดันครสวรรค ์ แห่ง 1 15,248,200                   

กรมการทอ่งเทีย่ว 25,401,600                
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แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 25,401,600                

โครงการส่งเสริมและพฒันาเพือ่ยกระดบัคุณภาพสนิคา้และบริการ 25,401,600                

ส่งเสริม  พฒันา ยกระดบัคุณภาพสนิคา้และบริการทอ่งเทีย่ว 25,401,600                

งบอดุหนุน 25,401,600                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,401,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารสญัลกัษณ์ตน้แม่น า้เจา้พระยา ต าบล

ปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 25,401,600                   

สถาบนัการพลศึกษา 41,357,500                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 33,818,500                

โครงการพฒันาศกัยภาพนกักฬีาสู่ความเป็นเลศิ 33,818,500                

สรา้งและพฒันาทกัษะดา้นกฬีาสู่ความเป็นเลศิ 33,818,500                

งบลงทนุ 33,818,500                

ครุภณัฑ์ 5,468,500                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,468,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้แขนส่วน

หนา้ แบบกระบอกลม ต าบลบงึเสนาท อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้แขนส่วน

หลงั แบบกระบอกลม ต าบลบงึเสนาท อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือไหล ่แบบ

กระบอกลม ต าบลบงึเสนาท อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ืออก แบบ

กระบอกลม ต าบลบงึเสนาท อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน

 แบบกระบอกลม  ต าบลบงึเสนาท อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือหลงัส่วนลา่ง

 แบบกระบอกลม  ต าบลบงึเสนาท อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือทอ้ง แบบ

กระบอกลม  ต าบลบงึเสนาท อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้ขาส่วน

หนา้ แบบกระบอกลม  ต าบลบงึเสนาท อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้ขาส่วน

หลงั แบบกระบอกลม  ต าบลบงึเสนาท อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือขารวม แบบ

กระบอกลม  ต าบลบงึเสนาท อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสรา้งแรงดนัลม (Compressors) ต าบลบงึเสนาท 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 380,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบริหารกลา้มเน้ือหนา้ทอ้ง ต าบลบงึเสนาท อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 8,500                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,350,000                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 28,350,000                   

รายการระดบัที1่: โรงยมิสย์กน า้หนกั โรงเรียนกฬีาจงัหวดันครสวรรค ์

ต าบลบงึเสนาท อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 28,350,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 7,539,000                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นพลศึกษา กฬีา นนัทนาการ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา และ

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 7,539,000                 

จดัการเรียนการสอนข ัน้พื้นฐานดา้นการกฬีา 7,539,000                 
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งบลงทนุ 7,539,000                 

ครุภณัฑ์ 2,339,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 251,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400x400 

จดุต่อตารางน้ิว ต าบลบงึเสนาท อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: พดัลมไอเยน็ ต าบลบงึเสนาท อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์

จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 71,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลบงึเสนาท อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 42,500                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,748,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาฟนัดาบ ต าบลบงึเสนาท อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: พื้นสนามกฬีาฟนัดาบ ต าบลบงึเสนาท อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 440,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลบงึเสนาท อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 1,052,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัและอตัราชพีจรขณะพกัแบบอตัโนมตัิ 

ต าบลบงึเสนาท อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 6,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊พรอ้มโปรแกรมประเมนิผล

สมรรถภาพทางกาย ต าบลบงึเสนาท อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั เครื่อง 1 150,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 192,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องขยายเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ พรอ้มอปุกรณ์ 

ต าบลบงึเสนาท อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยสอนขยายเสยีงแบบพกพา ต าบลบงึเสนาท 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลบงึเสนาท อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 17,500                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 105,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน ต าบลบงึเสนาท

 อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ กลอ้ง 3 105,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,200,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนน โรงเรียนกฬีาจงัหวดันครสวรรค ์ต าบลบงึ

เสนาท อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 5,200,000                    

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 1,488,700                 

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 1,444,700                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 566,200                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 258,200                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 258,200                   

งบด าเนินงาน 258,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 258,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 67,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 308,000                   
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การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 308,000                   

งบด าเนินงาน 308,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 308,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 215,200                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 15,000                     

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 15,000                     

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 15,000                     

งบลงทนุ 15,000                     

ครุภณัฑ์ 15,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดันครสวรรค ์ ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ตู ้ 1 15,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 863,500                   

โครงการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 863,500                   

พฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 863,500                   

งบด าเนินงาน 863,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 863,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรายการส่งเสริมการจา้งงาน 0 863,500                      

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 44,000                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 44,000                     

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน 18,000                     

ขบัเคลือ่นภารกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่ 18,000                     

งบลงทนุ 18,000                     

ครุภณัฑ์ 18,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั ศูนย์

คุม้ครองคนไรท้ี่พึง่ จงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 18,000                        

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชกินิคมสรา้งตนเอง 26,000                     

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนในนิคมสรา้งตนเอง 26,000                     

งบลงทนุ 26,000                     

ครุภณัฑ์ 26,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 26,000                        

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

สรา้งตนเองตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์ต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จงัหวดั เครื่อง 1 26,000                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 732,703,600               

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 49,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 49,000                     

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 49,000                     

การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 49,000                     

งบลงทนุ 49,000                     

ครุภณัฑ์ 49,000                        



6 / 175

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 49,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  ต าบลนครสวรรคต์ก 

 อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 8 20,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2  ต าบลนครสวรรคต์ก  อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 29,000                        

กรมชลประทาน 420,051,600              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 65,482,000                

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 65,482,000                

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 65,482,000                

งบลงทนุ 65,482,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 65,482,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 65,482,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรบนคนัคลองส่งน า้ 1 ขวา-9 ขวา ฝัง่ขวา

 ต าบลสรอ้ยทอง อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค ์ระยะทาง 1.200 กม. รายการ 0 4,482,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรถนนบริเวณหวังานโครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาช่องแค ต าบลพรหมนิมติ อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค ์ รายการ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรคนัคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ยวงัร่ม

เกลา้ อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค ์ระยะทาง 7.200 กม. รายการ 0 29,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรคนัคลองส่งน า้สายซอยฝัง่ซา้ยวงัร่มเกลา้

  อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค ์ ระยะทาง 9.800 กม. รายการ 0 28,000,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 322,171,100              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 29,491,500                

การปรบัปรุงงานชลประทาน 29,491,500                

งบลงทนุ 29,491,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,491,500                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 29,491,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดั รายการ 1 66,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 0 25,225,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้(คลองดาดคอนกรีต) จ านวน 2 

สาย ในเขตฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ท่าบวั ต าบลฆะมงั อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ รายการ 0 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้ฝัง่ขวา โครงการ ปตร.วงั

สวสัด ี โครงการชลประทานนครสวรรค ์ต าบลหนองกระโดน อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัดนิสาย MC ช่วงที่ 4  โครงการคลอง

กระถนิ  โครงการชลประทานนครสวรรค ์   ต าบลหนองกรด อ าเภอ

บรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้คลองส่งน า้ LMC  โครงการ

ฝายหว้ยหอม  โครงการชลประทานนครสวรรค ์ต าบลหว้ยหอม อ าเภอ

ตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัดนิสาย 1R-MC  โครงการคลองกระถนิ  

โครงการชลประทานนครสวรรค ์ต าบลบางตาหงาย อ าเภอบรรพตพสิยั รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิทิ้งป้องกนัท านบดนิอ่างเกบ็น า้หว้ยน า้ลาด 

 โครงการชลประทานนครสวรรค ์ต าบลไพศาล ีอ าเภอไพศาล ีจงัหวดั รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้ฝัง่ซา้ย  โครงการ ปตร.

ขนมจนี  โครงการชลประทานนครสวรรค ์ต าบลหนองกระโดน อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ รายการ 0 500,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัดนิสาย 2R-MC  โครงการคลองกระถนิ  

โครงการชลประทานนครสวรรค ์ต าบลบางตาหงาย อ าเภอบรรพตพสิยั รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิทิ้งป้องกนัท านบดนิอ่างเกบ็น า้หว้ยใหญ่  

โครงการชลประทานนครสวรรค ์ต าบลตะครอ้ อ าเภอไพศาล ีจงัหวดั รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้คลองส่งน า้ 2R-L  โครงการ

ฝายหว้ยหอม  โครงการชลประทานนครสวรรค ์ต าบลหว้ยหอม อ าเภอ

ตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมรางระบายน า้ทา้ยเขือ่น  โครงการอ่างเกบ็น า้

คลองโพธิ์  โครงการชลประทานนครสวรรค ์ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัดนิสาย 3R-MC  โครงการคลองกระถนิ  

โครงการชลประทานนครสวรรค ์ต าบลบางตาหงาย อ าเภอบรรพตพสิยั รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดนิและหนิเรียงทา้ย ทรบ.กลางคลองส่งน า้

สายใหญ่ MC วงัยาง กม.44+425  โครงการวงัยาง  โครงการ

ชลประทานก าแพงเพชร ต าบลหนองตางู อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดั รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดนิและหนิเรียงทา้ย ทรบ.กลางคลองส่งน า้

สายใหญ่ MC หนองขวญั กม.28+380  โครงการหนองขวญั  โครงการ

ชลประทานก าแพงเพชร ต าบลตาขดี อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาช่องแค ต าบลพรหมนิมติ อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นา คลองส่งน า้ 2 ซา้ย-9 ขวา 

จ านวน 3 แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่องแค ต าบลจนัเสน 

อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 1 ขวา-9 ขวา กม.5+000 ถงึ 

กม.8+000 ฝัง่ขวา เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่องแค 

ต าบลสรอ้ยทอง อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ รายการ 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย ไซฟอนคลองส่งน า้ 2 

ซา้ย-9 ขวา กม.3+000  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่องแค ต าบลจนั

เสน อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ รายการ 1 75,000                        

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองระบายชยันาท-ป่าสกั3 กม.0+000 

ถงึ กม.4+000 ฝัง่ซา้ย เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่องแค 

ต าบลพรหมนิมติ อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายซอย 8 ขวา ชยันาท-ป่าสกั 

(ฝัง่ขวา) กม.5+600-8+600 (ความยาว 3,000 ม.)  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษามโนรมย ์ต าบลสรอ้ยทอง อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สายซอย 7 ขวา ชยันาท-ป่าสกั 

(ฝัง่ซา้ย,ฝัง่ขวา)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามโนรมย ์ต าบลตาคล ี

อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นและบานระบายน า้ในเขตฝ่ายส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาที่ 2  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามโนรมย ์ต าบลตา

คล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมวางท่อฝัง่ขวา กม.1+500 1-? 0.40x6.00 

คลองส่งน า้สายใหญ่บา้นเหลก็  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามโนรมย ์

ต าบลม่วงหกั อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นและบานระบายน า้ในเขตฝ่ายส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาที่ 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามโนรมย ์ต าบล

พยหุะ อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมแผ่นดาดคอนกรีตคลองส่งน า้สายใหญ่เขาแกว้

 กม.3+400-11+500  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามโนรมย ์ต าบลเนิน

มะกอก อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ รายการ 1 900,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย วงัร่มเกลา้  

โครงการชลประทานอทุยัธานี ต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรกพระ จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลอง 1 ซา้ย - 1 ขวา - 1 ซา้ย วงัร่มเกลา้ 

 โครงการชลประทานอทุยัธานี ต าบลหาดสูง อ าเภอโกรกพระ จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองส่งน า้ 6

ขวา ชยันาท-ป่าสกั  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามโนรมย ์ต าบลหนอง

หมอ้ อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลอง 1ซา้ย เขา

แกว้  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามโนรมย ์ต าบลเนินมะกอก อ าเภอ

พยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ รายการ 1 100,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบายน า้ 

2ซา้ย เขาแกว้ กม.0+000-5+160  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามโนรมย์

 ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ รายการ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 3,800,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองขนมจนี  

โครงการชลประทานนครสวรรค ์ต าบลหนองกระโดน อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ รายการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบายวงัร่ม

เกลา้ 1  โครงการชลประทานอทุยัธานี ต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรกพระ รายการ 0 1,300,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 267,679,600              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที2่: อาคารบงัคบัน า้คลองไทร พรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลหู

กวาง อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ รายการ 0 25,000,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 242,679,600              

งบลงทนุ 242,679,600              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 242,679,600                 

ค่าที่ดนิ 48,619,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ 

จงัหวดันครสวรรค์ รายการ 0 48,619,200                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 194,060,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา ระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบ 

โครงการระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้คลองโพธิ์ (ฝัง่ซา้ย) จงัหวดันครสวรรค์ รายการ 0 1,325,400                    

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบ  โครงการอ่างเกบ็น า้

คลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) ต าบลชมุตาบง อ าเภอชมุตาบง จงัหวดันครสวรรค์ รายการ 0 117,000,000                 

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน า้อ่าง

เกบ็น า้คลองโพธิ์ (ฝัง่ซา้ย) ต าบลชมุตาบง อ าเภอชมุตาบง{{LF}}จงัหวดั รายการ 0 75,735,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 25,000,000                

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 25,000,000                   



9 / 175

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

รายการระดบัที1่: ระบบระบายน า้คลองวงัมหากร ต าบลวงัมหากร อ าเภอท่า

ตะโก จงัหวดันครสวรรค์ 0 25,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 20,000,000                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 20,000,000                

บริหารจดัการน า้ลุ่มน า้หลกัอยา่งเป็นระบบภาคเหนือ 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบระบายน า้คลองคนัเบ็ด พรอ้มอาคารประกอบ ต าบล

หนองกลบั อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ รายการ 0 20,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 12,398,500                

การจดัการน า้ชลประทาน 12,398,500                

การจดัการงานชลประทาน 12,398,500                

งบลงทนุ 12,398,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,398,500                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 2,510,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 2,510,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการชลประทาน

นครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั รายการ 0 705,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาช่องแค ต าบลพรหมนิมติ อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ รายการ 0 605,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษามโนรมย ์ต าบลหนองหมอ้ อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ รายการ 0 1,200,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 9,888,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 8,501,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย โครงการชลประทาน

นครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั รายการ 0 818,300                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ โครงการชลประทาน

นครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั รายการ 0 867,300                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน โครงการชลประทานนครสวรรค ์

ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ รายการ 0 2,177,400                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ โครงการชลประทาน โครงการ

ชลประทานนครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ รายการ 0 1,199,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่อง

แค ต าบลพรหมนิมติ อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ รายการ 0 295,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาช่องแค ต าบลพรหมนิมติ อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ รายการ 0 546,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาช่องแค ต าบลพรหมนิมติ อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ รายการ 0 1,240,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้.โครงการชลประทาน ต าบลพรหมนิมติ

 อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ รายการ 0 1,358,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 1,387,500                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื คลองส่งน า้ โครงการ ปตร.คลองขนมจนี 

โครงการชลประทานนครสวรรค ์ต าบลหนองกระโดน อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ รายการ 0 110,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื คลองส่งน า้ .โครงการคลองกระถนิ จ านวน

 6 สาย .โครงการชลประทานนครสวรรค ์ต าบลบางตาหงาย อ าเภอ

บรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ รายการ 0 325,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื บริเวณ.โครงการฝายหวัยหอม .โครงการ

ชลประทานนครสวรรค ์ต าบลหว้ยหอม อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ รายการ 0 97,500                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื บริเวณอ่างเกบ็น า้เขาพระ แห่งที่ 1 .

โครงการชลประทานนครสวรรค ์ต าบลหนองกลบั อ าเภอหนองบวั รายการ 0 65,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองระบายน า้ ในเขตฝ่ายส่งน า้ที่ 2 .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามโนรมย ์ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดั รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองระบายเลยีบคลองชยันาท-ป่าสกั กม.

0+000 ถงึ กม.20+000 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่องแค 

ต าบลพรหมนิมติ อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ รายการ 0 250,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองระบาย 1 ซา้ย ชยันาท-ป่าสกั3 กม.

0+000 ถงึ กม.7+700 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่องแค 

ต าบลสรอ้ยทอง อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ รายการ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองระบาย 1 ขวา-1 ขวา-1 ขวา-1 ขวา-1 

ซา้ย-4ซา้ย ชยันาท-ป่าสกั3 กม.0+000 ถงึ กม.3+500 เป็นช่วงๆ .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่องแค ต าบลจนัเสน อ าเภอตาคล ีจงัหวดั รายการ 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย วงัร่มเกลา้ .

โครงการชลประทานอทุยัธานี ต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรกพระ จงัหวดั รายการ 0 200,000                      

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 848,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 848,000                   

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 848,000                   

ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 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 พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์นครสวรรค ์ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืง คนั 1 848,000                      

กรมประมง 20,381,300                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 20,381,300                

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 20,381,300                

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 20,381,300                

งบลงทนุ 20,381,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,381,300                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 20,381,300                   

รายการระดบัที1่: ก าจดัวชัพชืบงึบอระเพด็  ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ตนั 85000 2,465,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกดว้ยเครื่องจกัร บงึบอระเพด็ ต าบลแควใหญ่ 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ลูกบาศกเ์มตร 200000 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกดว้ยเรือขดุ บงึบอระเพด็ ต าบลแควใหญ่ อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ลูกบาศกเ์มตร 355000 10,916,300                   

กรมปศุสตัว ์ 3,757,500                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 140,000                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 140,000                   

การพฒันาการผลติปศุสตัว ์ 140,000                   

งบอดุหนุน 140,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเกษตรกรจดัท าระบบ Biogas ในฟารม์โค 

กระบอื จงัหวดันครสวรรค์ ฟารม์ 2 140,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,617,500                 

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 3,617,500                 

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 3,181,400                 

งบลงทนุ 3,181,400                 

ครุภณัฑ์ 1,019,400                    

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 าบลหนองกลบั อ าเภอหนองบวั จงัหวดั คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า 

จงัหวดันครสวรรค์ ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 162,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา ต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า 

จงัหวดันครสวรรค์ ตวั 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เสาใหน้ า้เกลอืสแตนเลส ต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า 

จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 4,000                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊รกัษาและผ่าตดั ชนิดสแตนเลส ต าบลตากฟ้า อ าเภอ

ตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ ตวั 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล ชนิดสแตนเลส ต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า

 จงัหวดันครสวรรค์ คนั 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้เครื่องมอื ต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จงัหวดั เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เวชภณัฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และสารเคม ีต าบล

ตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ ตู ้ 2 40,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,162,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,162,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารส านกังานปศุสตัวอ์  าเภอ ต าบลหนองบวั 

อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 2,162,000                    

พฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์ 420,100                   

งบลงทนุ 420,100                   

ครุภณัฑ์ 420,100                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบสะพายไหล ่ชนิดขอ้แขง็ ต าบลหนอง

บวั อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 19,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 401,100                      

รายการระดบัที1่: ไถพรวน 18 จาน ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองบวั จงัหวดั

นครสวรรค์ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัแบบดจิติอล ต าบลหนองบวั อ าเภอ

หนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 60,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้แบบซบัเมสิซเิบิ้ล (SUBMERSIBLE PUMP)

 ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 21,100                        

รายการระดบัที1่: ตูฟ้กัไข ่ขนาด 5,000 ฟอง ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองบวั

 จงัหวดันครสวรรค์ ตู ้ 1 220,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 40,855,600                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 2,000,000                 

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 2,000,000                 

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 2,000,000                 

งบลงทนุ 2,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดันครสวรรค์ ไร่ 3890 2,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 11,870,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 11,870,000                

ปรบัปรุงคุณภาพดนิ 991,000                   

งบลงทนุ 991,000                   

ครุภณัฑ์ 991,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอร์

กลาสหรือเหลก็ ส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 9 ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ คนั 1 991,000                      

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 10,709,000                

งบลงทนุ 10,709,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,709,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,709,000                   

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดันครสวรรค์ กลา้ 3500000 5,775,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดันครสวรรค์ กลา้ 1400000 1,428,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 4600 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย ส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 9 

จงัหวดันครสวรรค์ กลา้ 300000 306,000                      

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 170,000                   

งบลงทนุ 170,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 170,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 170,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดันครสวรรค์ ไร่ 100 170,000                      
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แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 26,985,600                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 14,008,600                

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 14,008,600                

งบลงทนุ 14,008,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,008,600                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 14,008,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเนินขี้เหลก็ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นไร่ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลมาบแก อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเขาชนกนั อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัซา่น อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเขากะลา อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 26 462,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเขาทอง อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลอดุมธญัญา อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพระนอน อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองกระโดน อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 55 979,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลลาดทพิรส อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 38 676,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเนินกวา้ว อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าตะโก อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัมหากร  อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดอนคา อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหวัถนน อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพธิ์ประสาท อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตะครอ้ อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไพศาล ีอ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาขอม อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 13 231,400                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลส าโรงชยั อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 30 534,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกเดื่อ อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัขอ่ย อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงับ่อ อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 51 907,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองกลบั อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่วงก ์อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่เลย่ ์อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 197 3,506,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปางสวรรค ์อ าเภอชมุตาบง จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพนุกยูง อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยถ ัว่เหนือ อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยร่วม อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกหมอ้ อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองกระเจา อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นมะเกลอื อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบางประมงุ อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโกรกพระ อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพนมรอก อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 16 284,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพนมเศษ อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองหลวง อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 8 142,400                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศาลาแดง อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าไม ้อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไผ่สงิห ์อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 40 712,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลล าพยนต ์อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองพกิลุ อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท านบ อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 31 551,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่างิ้ว อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสระทะเล อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเกรียงไกร อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นแก่ง อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองกรด อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองยาว อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลธารทหาร อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยถ ัว่ใต ้อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ บ่อ 1 17,800                        

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 12,977,000                

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 12,977,000                

งบลงทนุ 12,977,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,977,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 12,977,000                   

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ ศูนยว์จิยัและบ ารุงพนัธุส์ตัวน์ครสวรรค ์หมู่ 

13 ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 4,152,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็น า้ บา้นเขานางต่วม หมู่ 1 ต าบลวงับ่อ 

อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 3,701,000                    

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ บา้นดงขยุ หมู่ 2 ต าบลหนองกระเจา อ าเภอ

ชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 2,774,000                    

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ บา้นหนองหวัเรือ หมู่ 4 ต าบลมหาโพธ ิอ าเภอ

เกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,648,000                    

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ บา้นเนินประดู่ หมู่ 2 ต าบลหนองกรด อ าเภอ

เมอืง จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 702,000                      

กรมวชิาการเกษตร 4,665,100                 
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แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 1,998,900                 

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 1,998,900                 

ผลติพนัธุส์บัปะรดคุณภาพดี 1,998,900                 

งบลงทนุ 1,998,900                 

ครุภณัฑ์ 1,998,900                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,518,900                    

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 

แรงมา้ ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ คนั 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ผานบุกเบกิ 4 จาน ต าบลอดุมธญัญา อ าเภอตากฟ้า 

จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นสารเคมตีิดทา้ยรถแทรกเตอร ์ต าบลอดุมธญัญา

 อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเตรียมดนิปลูกออ้ยติดทา้ยรถแทรกเตอรแ์บบ ริบ

เปอร+์ จอบหมนุ ต าบลอดุมธญัญา อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ผานพรวน 6 จาน ต าบลอดุมธญัญา อ าเภอตากฟ้า 

จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 65,000                        

รายการระดบัที1่: ผานยกร่องพรอ้มใส่ปุ๋ ย ต าบลอดุมธญัญา อ าเภอตากฟ้า 

จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 53,900                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความชื้นเมลด็พนัธุแ์บบแสดงตวัเลข (LED 

Digital Display) ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 480,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,666,200                 

งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 2,666,200                 

วจิยัและพฒันา 2,666,200                 

งบลงทนุ 2,666,200                 

ครุภณัฑ์ 2,029,500                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,075,000                    

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

สูบไม่ต า่กวา่ 3,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 80 กโิลวตัต ์

ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ คนั 1 1,075,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 954,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกล ัน่ไนโตรเจน ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า 

จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 530,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความชื้นดนิตามล าดบัช ัน้ดนิแบบพกพา ต าบล

สุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดความชื้นหอ้งเกบ็เมลด็พนัธุแ์บบเคลือ่นที่ ต าบล

สุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนสารเคมดีว้ยแท่งแม่เหลก็ ต าบลสุขส าราญ 

อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 34,500                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 636,700                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 636,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งเกบ็เมลด็พนัธุ ์ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า

 จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 636,700                      

กรมส่งเสริมการเกษตร 230,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 230,600                   

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 230,600                   
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เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 230,600                   

งบลงทนุ 230,600                   

ครุภณัฑ์ 230,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 230,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานเกษตรอ าเภอ

พยหุะคีรี  ต าบลพยหุะ อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานเกษตรอ าเภอตา

คล ี ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

เมอืงนครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

ไพศาล ีต าบลไพศาล ีอ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

ตะโก ต าบลท่าตะโก อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานเกษตรจงัหวดั

นครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 47,000                        

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3,383,400                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 2,749,600                 

โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 2,749,600                 

พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 2,749,600                 

งบอดุหนุน 2,749,600                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,749,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรตากฟ้า จ ากดั ต าบลตากฟ้า

 อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์ในการก่อสรา้งโกดงัอเนกประสงคเ์กบ็

ผลผลติการเกษตร ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 600 ตนั แห่ง 1 1,713,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรปฏรูิปที่ดนิชมุตาบง จ ากดั 

ต าบลชมุตาบง อ าเภอชมุตาบง จงัหวดันครสวรรค ์ในการก่อสรา้งโรงคลมุ

พรอ้มเครื่องช ัง่  ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 40 ตนั แห่ง 1 1,036,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 633,800                   

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 633,800                   

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 577,800                   

งบลงทนุ 577,800                   

ครุภณัฑ์ 64,800                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วนชนิด ต ัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั

นครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 64,800                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 513,000                      
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ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 513,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมอาคารส านกังาน ขนาดพื้นที่ 57.25 ตาราง

เมตร ส านกังานสหกรณ์จงัหวดันครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 513,000                      

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 56,000                     

งบลงทนุ 56,000                     

ครุภณัฑ์ 56,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดันครสวรรค ์ต าบล

นครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดันครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดันครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 18,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 123,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 123,000                   

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 123,000                   

จดัทีด่นิ 123,000                   

งบลงทนุ 123,000                   

ครุภณัฑ์ 123,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 123,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย    ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรค์

ตก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดันครสวรรค ์ 

ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั ชดุ 1 3,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดันครสวรรค ์ 

ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดันครสวรรค ์ ต าบล

นครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานการปฏรูิป

ที่ดนิจงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ เครื่อง 3 17,400                        

กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 238,358,500              

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 238,358,500              

การสนบัสนุนการปฏบิตักิารฝนหลวงและบริการดา้นการบนิ 238,358,500              

บริการดา้นการบนิ 159,426,200              
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01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

งบลงทนุ 159,426,200              

ครุภณัฑ์ 125,426,200                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 63,959,000                   

รายการระดบัที1่: รถเติมน า้มนัเชื้อเพลงิอากาศยาน ขนาดความจถุงั 16,000

 ลติร ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ คนั 2 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: ใบพดัส าหรบัเครื่องบนิ CASA-300,400  ต าบล

นครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 26,000,000                   

รายการระดบัที1่: รถติดต ัง้เครื่องช่วยสตารท์อากาศยาน ต าบลนครสวรรค์

ออก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ คนั 2 7,000,000                    

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

สูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 170 กโิลวตัต ์

แบบบรรทุกน า้ ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั คนั 2 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถลากเครื่องบนิ ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ คนั 2 3,959,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 36,509,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยเดนิอากาศ Electronic Flight Display   

ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยเดนิอากาศ Attitude Heading Computer 

ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยเดนิอากาศ Weather Radar Transceiver 

ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยเดนิอากาศ Weather Radar Antenna ต าบล

นครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยเดนิอากาศ Radio Altimeter Transceiver 

System พรอ้มติดต ัง้ ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ เครื่อง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยเดนิอากาศ Radio Altimeter Transceiver 

ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 2,140,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยเดนิอากาศ NAV Receiver ต าบลคลองหน่ึง 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยเดนิอากาศ Electronic Standby Instrument

 System ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 4,618,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยเดนิอากาศ TAWS Computer Unit ต าบล

นครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 6,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยเดนิอากาศ Sky Watch Computer ต าบล

นครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 1,376,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยเดนิอากาศ Primary Flight Display / Multi

 Function Display ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั เครื่อง 1 480,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยเดนิอากาศ Integrated Avionics Unit 

ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 648,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยเดนิอากาศ Air Data Computer ต าบล

นครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 390,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยเดนิอากาศ Attitude and Heading 

Reference System ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั เครื่อง 1 408,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยเดนิอากาศ Multifunction Display  ต าบล

นครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 3 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวทิยสุือ่สารและเครื่องช่วยเดนิอากาศ 

VHF-COMM/NAV/GPS ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์

จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 598,000                      



20 / 175

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 24,958,200                   

รายการระดบัที1่: ชดุควบคุมการท างานของใบพดัเครื่องบนิ CN ต าบล

นครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 8,868,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืพเิศษส าหรบัใชก้บัเครื่องบนิ Super King Air 

350 ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 5,689,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องยนตส์ ารองส าหรบัเครื่องบนิขนาดกลาง ต าบล

นครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 10,400,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 27,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารชดุ 5 ชัน้ 2 อาคาร ต าบลนครสวรรคอ์อก 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ งาน 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงเกบ็อากาศยานที่ 4 สนามบนินครสวรรค ์

ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ งาน 1 12,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถบริเวณโรงเกบ็สนามบนินครสวรรค ์

ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถบริเวณหอบงัคบัการบนิสนามบนิ

นครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั แห่ง 1 4,000,000                    

สนบัสนุนการปฏบิตักิารฝนหลวง 78,932,300                

งบลงทนุ 78,932,300                

ครุภณัฑ์ 78,932,300                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 982,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 2 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

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

ลอ้ ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ คนั 1 982,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 715,600                      

รายการระดบัที1่: โครงการระบบกลอ้งวงจรปิดผ่านระบบเครือขา่ย ต าบล

นครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 715,600                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 77,234,700                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรดารต์รวจวดักลุม่ฝนแบบประจ าที่ (ความถี ่S 

Band สถานีเรดารฝ์นหลวงตาคล)ี ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดั แห่ง 1 72,978,200                   

รายการระดบัที1่: โครงการติดต ัง้อปุกรณ์หอ้งประชมุ  ต าบลนครสวรรคอ์อก

 อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 4,256,500                    

กระทรวงคมนำคม 1,555,556,200            

กรมเจา้ทา่ 51,012,100                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 26,482,100                

การพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการขนส่งทางน า้ 26,482,100                

ขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ 26,482,100                

งบลงทนุ 26,482,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,482,100                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 26,482,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ภายในประเทศ 

(ด าเนินการเอง) ส านกังานพฒันาและบ ารุงรกัษาทางน า้ที่ 2 จ.นครสวรรค ์

จ านวน 7 ร่องน า้ เน้ือดนิประมาณ ลบ.ม. 915000 23,469,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัผกัตบชวา (ด าเนินการเอง) ส านกังานพฒันาและ

บ ารุงรกัษาทางน า้ที่ 2 จ.นครสวรรค ์จ านวน ตนั 105400 3,012,400                    



21 / 175

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 24,530,000                

โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 24,530,000                

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 24,530,000                

งบลงทนุ 24,530,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,530,000                   

ค่าส ารวจออกแบบ 24,530,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษาออกแบบรายละเอยีดในการขดุลอกแม่น า้สาย

หลกัที่ลุม่น า้ภาคกลาง 7 ลุม่น า้ ที่ลุม่น า้เจา้พระยา สะแกกรงั ป่าสกั ท่าจนี 

แม่กลอง เพชรบุรี ชายฝัง่ทะเลประจวบคีรีขนัธ์ ฉบบั 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบส าหรบัโครงการขดุลอกและบ ารุงรกัษา

ร่องน า้ภายในประเทศที่แม่น า้ยม ระยะทาง 30.200 กโิลเมตร ต ัง้แต่ กม.

0+000 ถงึ กม.30+200 อ.ชมุแสง จ.นครสวรรค์ ฉบบั 1 4,530,000                    

กรมการขนส่งทางบก 7,759,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 6,389,000                 

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 6,389,000                 

การด าเนินการดา้นทะเบยีนและภาษรีถ 880,000                   

งบลงทนุ 880,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 880,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 880,000                      

รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่งจงัหวดั

นครสวรรค ์แห่งที่ 2 ต าบลบางม่วง อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั แห่ง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่ง สาขา

อ าเภอหนองบวั ต าบลหนองกลบั อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 400,000                      

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 5,509,000                 

งบลงทนุ 5,509,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,509,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,509,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดันครสวรรค ์(แห่งที่ 1) 

ต าบลบางม่วง อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,189,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดันครสวรรค ์สาขาอ าเภอ

หนองบวั ต าบลหนองกลบั อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 2,080,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดันครสวรรค ์สาขาอ าเภอ

ลาดยาว ต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 2,240,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,370,700                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

งบลงทนุ 1,370,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,370,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,370,700                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดันครสวรรค ์ต าบล

บางม่วง อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 984,029,100              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 583,201,000              

โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 20,000,000                
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ยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ไดตาล - น า้สาดเหนือ 

และสายทางหลวงหมายเลข 1412 ตอน คอกควายใหญ่ - พนมรอก จ. แห่ง 1 20,000,000                   

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 387,701,000              

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 387,701,000              

งบลงทนุ 387,701,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 387,701,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 339,701,000                 

รายการระดบัที1่: สายทางเลีย่งเมอืงนครสวรรค ์(ดา้นตะวนัตก) จ. กม. 12.117 172,776,000                 

รายการระดบัที1่: สายนครสวรรค ์- สลกบาตร จ.นครสวรรค์ กม. 20 166,925,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 48,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน นครสวรรค ์- คลองพลงั

ดา้นใต ้ตอน 1 จ.นครสวรรค์ กม. 1.96 28,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ตาคล ี- ดอนรงันก จ. กม. 1.79 20,000,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 2,700,000                 

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 2,700,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,700,000                 

รายการระดบัที1่: การศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ทางแยกต่างระดบัจดุตดั

ทางหลวงหมายเลข 1 กบัทางหลวงหมายเลข 3008 (แยกพยหุะคีร)ี จ. โครงการ 1 2,700,000                    

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 144,000,000              

ปรบัปรุงทางหลวงผา่นยา่นชมุชน 31,000,000                

งบลงทนุ 31,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 31,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3319 ตอน โกรกพระ - บนัได

สามข ัน้ จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3473 ตอน หนองจกิรี - ถนนสุด 

จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 18,000,000                   

ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง 113,000,000              

งบลงทนุ 113,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 113,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 113,000,000                 

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1182 ตอน แยกนวมนิทร ์- บา้น

เก่ง จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกษตรชยั - ตาคล ีจ. แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3330 ตอน สุขส าราญ - ส าโรงชยั

 จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3420 ตอน ทางเขา้หนองไผ่ จ. แห่ง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3005 ตอน นครสวรรค ์- โกรก

พระ จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 25,000,000                   

โครงการพฒันาจดุจอดพกัรถและสถานีตรวจสอบน า้หนกั 28,800,000                

พฒันาจดุจอดพกัรถและสถานีตรวจสอบน า้หนกั 28,800,000                

งบลงทนุ 28,800,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,800,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 28,800,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทุก (Truck rest area) 

พรอ้มปรบัปรุงสถานีตรวจสอบน า้หนกับรรพตพสิยั (ขาเขา้) จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 28,800,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 383,731,100              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 21,590,500                

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 21,590,500                

งบลงทนุ 21,590,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,590,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,190,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัปฏบิตัิการและช านาญ

การ (ระดบั 3 - 6)  หมวดทางหลวงท่าตะโก  แขวงทางหลวงนครสวรรคท์ี่ 2

 (ตากฟ้า) จ.นครสวรรค์ หลงั 1 1,190,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารส านกังาน  แขวงทางหลวงนครสวรรคท์ี่ 

2 (ตากฟ้า) จ.นครสวรรค์ หลงั 1 18,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส านกังานหมวดทางหลวงหนองบวั แขวงทาง

หลวงนครสวรรคท์ี่ 2 (ตากฟ้า) จ.นครสวรรค์ หลงั 1 1,900,000                    

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 317,075,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 303,746,000              

งบลงทนุ 303,746,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 303,746,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 303,746,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงนครสวรรคท์ี่ 1 กม. 824 48,400,000                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงนครสวรรคท์ี่ 2 กม. 672 46,920,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกเวยีงดอย - โนนปอแดง 

จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน เกยไชย - ศรีมงคล ตอน 1

 จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน เกยไชย - ศรีมงคล ตอน 3

 จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1145 ตอน ตากฟ้า - หวัถนน และ 

ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ล าพยนต ์- เกษตรชยั จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน พระนอน - ท่าตะโก ตอน

 2 จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 14,076,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3008 ตอน พยหุะคีรี - เนินมะกอก 

จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกเวยีงดอย - วงัไผ่ - โนน

ปอแดง จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอน ลาดยาว - เขาชนกนั ตอน

 1 จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอน ป่าแดง - หาดชะอม ตอน

 1 จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1182 ตอน บา้นแก่ง - บรรพตพสิยั 

จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน เกรียงไกรกลาง - เกยไชย 

จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 11,450,000                   
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รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน แยกจริประวตัิ - พระนอน

 จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอน ปากคลองหา้ - จนัเสน 

ตอน 2 จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 14,400,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 3327 

ตอน นิคมเขาบ่อแกว้ - โคง้วจิารณ์ จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 3331 

ตอน หนองพกิลุ - ใหม่สามคัคี ตอน 1 จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 3331 

ตอน หนองพกิลุ - ใหม่สามคัคี ตอน 2 จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 3331 

ตอน หนองพกิลุ - ใหม่สามคัคี ตอน 3 จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอน ปากคลองหา้ - จนัเสน 

ตอน 4 จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3327 ตอน นิคมเขาบ่อแกว้ - โคง้

วจิารณ์ จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 30,000,000                   

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 13,329,000                

งบลงทนุ 13,329,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,329,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 13,329,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัเกา้เลี้ยว (ขาเขา้) จ. แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกับรรพตพสิยั (ขาเขา้)

 จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัพยหุะคีรี (ขาออก) 

จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมและปรบัปรุงถนนเขา้ - ออกสถานีตรวจสอบ

น า้หนกับรรพตพสิยั (ขาเขา้) จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัลูกขา่ย (Virtual 

Weigh Station) สถานีตรวจสอบน า้หนกับรรพตพสิยั (ขาเขา้) จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัลูกขา่ย (Virtual 

Weigh Station)  สถานีตรวจสอบน า้หนกัเกา้เลี้ยว (ขาเขา้) จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

เกา้เลี้ยว (ขาเขา้) จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

บรรพตพสิยั (ขาเขา้) จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

พยหุะคีรี (ขาออก) จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: งานเพิม่ประสทิธภิาพระบบอ านวยความปลอดภยัของ

สถานีตรวจสอบน า้หนกัพยหุะคีรี (ขาออก)  จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 960,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงและติดต ัง้ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

(CCTV) เพือ่ความปลอดภยับริเวณสถานีตรวจสอบน า้หนกัเกา้เลี้ยว (ขาเขา้) แห่ง 1 1,869,000                    

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 45,065,600                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 38,138,700                

งบลงทนุ 38,138,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 38,138,700                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 38,138,700                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หางน า้หนองแขม - บา้น

หวา้ ตอน 1 จ. นครสวรรค์ แห่ง 1 2,790,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หางน า้หนองแขม - บา้น

หวา้ ตอน 3 จ. นครสวรรค์ แห่ง 1 2,545,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หางน า้หนองแขม - บา้น

หวา้ ตอน 4 จ. นครสวรรค์ แห่ง 1 3,010,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หางน า้หนองแขม - บา้น

หวา้ ตอน 6 จ. นครสวรรค์ แห่ง 1 1,995,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1072 ตอน หนองเบน - ลาดยาว,

 สายทางหลวงหมายเลข 1072 ตอน ลาดยาว - เขาชนกนั และสายทาง

หลวงหมายเลข 3004 ตอน แยกจริประวตัิ - พระนอน จ. นครสวรรค์ แห่ง 3 1,956,500                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน นครสวรรค ์- คลอง

พลงัดา้นใต ้ตอน 1 จ. นครสวรรค์ แห่ง 1 1,930,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน นครสวรรค ์- คลอง

พลงัดา้นใต ้ตอน 4 จ. นครสวรรค์ แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 225 ตอน เกรียงไกรกลาง - เกย

ไชย และสายทางหลวงหมายเลข 225 ตอน เกยไชย - ศรีมงคล จ. แห่ง 1 1,806,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3473 ตอน หนองจกิรี - ถนนสุด 

ตอน 1 จ. นครสวรรค์ แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกษตรชยั - ตาคล ีและ

สายทางหลวงหมายเลข 1145 ตอน ตากฟ้า - หวัถนน จ. นครสวรรค์ แห่ง 2 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ล าพยนต ์- เกษตรชยั 

และสายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกษตรชยั - ตาคล ีจ. นครสวรรค์ แห่ง 2 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ช่องแค - ตากฟ้า ตอน 2

 จ. นครสวรรค์ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1145 ตอน ตากฟ้า - หวัถนน 

และสายทางหลวงหมายเลข 3229 ตอน ตาคล ี- หนองหลวง จ. นครสวรรค์ แห่ง 2 1,647,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1412 ตอน คอกควายใหญ่ - 

พนมรอก จ. นครสวรรค์ แห่ง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 225 ตอน เกยไชย - ศรีมงคล 

ตอน 1 จ. นครสวรรค์ แห่ง 1 1,984,600                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3329 ตอน ตาคล ี- หนองหลวง 

ตอน 1 จ. นครสวรรค์ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3329 ตอน ตาคล ี- หนองหลวง 

ตอน 2 จ. นครสวรรค์ แห่ง 1 1,984,600                    

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 2,996,900                 

งบลงทนุ 2,996,900                 

ครุภณัฑ์ 2,346,900                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,184,900                    

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี ีพรอ้ม

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

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 65,000                        

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

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

ครุภณัฑส์นาม 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัแอลกอฮอล ์ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. จ. เครื่อง 1 97,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 650,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 650,000                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้เสาอากาศวทิยพุรอ้มอปุกรณ์รบั - ส่ง ประจ าสถานี 

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



26 / 175

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

เพิม่ประสทิธภิาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรบัทางหลวงอาเซยีน 3,930,000                 

งบลงทนุ 3,930,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,930,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,930,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บา้นหวา้ - แยกเวยีงดอย

 จ. นครสวรรค์ แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1ตอน บา้นหวา้ - แยกเวยีงดอย 

และสายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน นครสวรรค ์- คลองพลงัดา้นใต ้จ. แห่ง 1 1,980,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 17,097,000                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 8,397,000                 

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 8,397,000                 

งบลงทนุ 8,397,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,397,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 8,397,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1072 ตอน หนองเบน - ลาดยาว 

จ. นครสวรรค์ แห่ง 3 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1073 ตอน หนองสงัข ์- คลองชะ

แวด จ. นครสวรรค์ แห่ง 5 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1084 ตอน ป่าแดง - หาดชะอม 

ตอน 1 จ. นครสวรรค์ แห่ง 5 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1084 ตอน ป่าแดง - หาดชะอม 

ตอน 2 จ. นครสวรรค์ แห่ง 5 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3013 ตอน คลองแบ่ง - ลาดยาว 

จ. นครสวรรค์ แห่ง 3 1,200,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 8,700,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 8,700,000                 

งบลงทนุ 8,700,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,700,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 8,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 512,755,300              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 111,776,200              

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 13,166,200                

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 13,166,200                

งบลงทนุ 13,166,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,166,200                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 13,166,200                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองเกรียงไกร อ.ชมุแสง จ.นครสวรรค์ ม. 90 13,166,200                   

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 47,000,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 47,000,000                

งบลงทนุ 47,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 47,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 47,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.225 - บ.วงักา้นเหลอืง อ.หนองบวั จ. กม. 0.84 12,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3420 - บ.ซบัตะเคียน อ.ไพศาล ีจ. กม. 4.125 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1 - บ.หนองนมววั อ.ลาดยาว จ. กม. 1.5 10,000,000                   

โครงการพฒันาถนนผงัเมอืง 36,000,000                

ก่อสรา้งเพือ่การพฒันาถนนผงัเมอืง 36,000,000                

งบลงทนุ 36,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 36,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ค ผงัเมอืงรวมเมอืงนครสวรรค ์(บริเวณถนน

มหาเทพ) จ.นครสวรรค์ กม. 1.855 36,000,000                   

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 15,610,000                

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 15,610,000                

งบลงทนุ 15,610,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,610,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 15,610,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย นว.3011 แยก

ทางหลวงหมายเลข 117 - บา้นบงึเปลอืย อ.บรรพตพสิยั จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 8,110,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย นว.3099 แยก

ทางหลวงหมายเลข 333 - บา้นยางขาว อ.พยหุะคีรี จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 7,500,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 283,439,100              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 18,866,600                

ยกระดบัมาตรฐานทาง 208,000                   

งบลงทนุ 208,000                   

ครุภณัฑ์ 208,000                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 208,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งวดัมมุ ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค)์ ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งวดัมมุ หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทนครสวรรค ์

แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งระดบั ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค)์ ชดุ 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งระดบั หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทนครสวรรค ์แขวง

ทางหลวงชนบทนครสวรรค์ ชดุ 1 24,000                        

พฒันาสะพานขนาดกลาง 8,928,000                 

งบลงทนุ 8,928,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,928,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 8,928,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มหว้ยซบัส าราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ม. 27 4,425,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองธรรมชาติ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ม. 24 4,503,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 9,730,600                 

งบลงทนุ 9,730,600                 

ครุภณัฑ์ 3,250,600                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,642,000                    

รายการระดบัที1่: รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง ส านกังาน

ทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค)์ คนั 1 821,000                      

รายการระดบัที1่: รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง แขวงทาง

หลวงชนบทนครสวรรค์ คนั 1 821,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 71,600                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานทาง

หลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค)์ ชดุ 1 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 70,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 8 ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,467,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความหนาสเีสน้จราจรเทอรโ์มพลาสติก 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค)์ เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Nuclear 

Moisture Density Gauge ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค)์ เครื่อง 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Sand Cone 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค)์ ชดุ 1 77,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุตะแกรงมาตรฐานหาขนาดของเมด็ดนิและเครื่องเขยา่

แบบไฟฟ้า ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค)์ ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืทดสอบเพือ่หาค่า CBR แบบไฟฟ้า ส านกังาน

ทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค)์ เครื่อง 1 380,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืทดสอบหาค่าความถว่งจ าเพาะของวสัดุมวล

หยาบ ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค)์ เครื่อง 1 120,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,480,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,480,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ส านกังานทาง

หลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค)์ แห่ง 1 6,480,000                    

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 230,443,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 230,443,000              

งบลงทนุ 230,443,000              

ครุภณัฑ์ 12,104,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ คนั 1 814,000                      

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 11,290,000                   

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกซอ่มบ ารุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวง

ชนบทนครสวรรค์ คนั 1 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: รถตกัหนา้ขดุหลงั แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ คนั 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: รถบดแบบผสม (ลอ้เหลก็-ลอ้ยาง) ขนาดเลก็ไม่เกนิ 4 ตนั

 แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ คนั 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไม่นอ้ยกวา่ 5

 ตนั-เมตร แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ คนั 1 3,300,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 218,339,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 218,339,000                 
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นว.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3329

 - บา้นนิคมเขาบ่อแกว้ อ.ตาคล,ี พยหุะคีรี จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นว.2057 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

 บา้นโคกเดื่อ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นว.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 1145

 - บา้นเขาโคกเผ่น อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นว.2115 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

 บา้นไทรงาม อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นว.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 3004

 - บา้นซบัผกักาด อ.เมอืง, พยหุะคีรี จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นว.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 3004

 - บา้นพตุาเมอืง อ.เมอืง, พยหุะคีรี จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นว.3042 แยกทางหลวงหมายเลข 225

 - บา้นจกิยาว อ.ชมุแสง, หนองบวั จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นว.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1119

 - บา้นคลองบอน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นว.2019 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

 บา้นดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นว.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 3004

 - บา้นซบัผกักาด อ.เมอืง, พยหุะคีรี จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 1,414,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นว.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 117

 - บา้นเกยไชยเหนือ อ.เกา้เลี้ยว, ชมุแสง จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นว.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 1073

 - บา้นใหม่ อ.บรรพตพสิยั จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นว.3116 แยกทางหลวงหมายเลข 225

 - บา้นวงักา้นเหลอืง อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 9,100,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นว.4096 แยกทางหลวงหมายเลข 3005

 - บา้นเนินกระพี้ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นว.4097 แยกทางหลวงหมายเลข 3330

 - บา้นวงักระโดนนอ้ย อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นว.4101 แยกทางหลวงหมายเลข 1072

 - บา้นวงัมา้ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นว.4096 แยกทางหลวงหมายเลข 3005

 - บา้นเนินกระพี้ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 1,985,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นว.1046 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 

บา้นหนองนมววั อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นว.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 3004

 - บา้นส าโรงชยั อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นว.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1119 - บา้น

คลองบอน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ กม. 1.9 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นว.4039 แยกทางหลวงหมายเลข 1412 - บา้น

สายล าโพงเหนือ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ กม. 1.8 11,500,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นว.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 3004 - บา้น

เขานอ้ย อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ กม. 1.8 11,500,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นว.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 1073 - บา้น

ตาขดี อ.บรรพตพสิยั จ.นครสวรรค์ กม. 1.9 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ กม. 700 27,290,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นว.3102 แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บา้น

เนิน อ.เกา้เลี้ยว, ชมุแสง จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 15,000,000                   
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โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 34,129,500                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 32,582,600                

งบลงทนุ 32,582,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 32,582,600                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 32,582,600                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นว.4096 แยกทางหลวงหมายเลข 3005 - บา้น

เนินกระพี้ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นว.1111 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1 - บา้นโกรกพระ อ.พยหุะคีร,ี โกรกพระ จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นว.2115 แยกทาง

หลวงหมายเลข 11 - บา้นไทรงาม อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นว.4029 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1072 - บา้นเขาแม่กระทู ้อ.ลาดยาว, แม่วงก ์จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นว.1111 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1 - บา้นโกรกพระ อ.พยหุะคีร,ี โกรกพระ จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 3,112,600                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,546,900                 

งบลงทนุ 1,546,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,546,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,546,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค)์ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทนครสวรรค์ แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 117,540,000              

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 39,250,000                

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 39,250,000                

งบลงทนุ 39,250,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 39,250,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 39,250,000                   

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นว.

1001 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นว.

2032 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นโคกสะอาด อ.หนองบวั จ. แห่ง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นว.

2037 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นว.

2115 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นไทรงาม อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์ แห่ง 2 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นว.

3009 แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บา้นเกยไชยเหนือ อ.เกา้เลี้ยว, ชมุแสง แห่ง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นว.

3099 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บา้นยางขาว อ.พยหุะคีรี จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นว.

3102 แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บา้นเนิน อ.เกา้เลี้ยว, ชมุแสง จ. แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นว.

3104 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บา้นเกยไชยใต ้อ.ชมุแสง, เมอืง จ. แห่ง 1 3,000,000                    
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รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นว.

3116 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บา้นวงักา้นเหลอืง อ.หนองบวั จ. แห่ง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นว.

4010 แยกทางหลวงหมายเลข 3004 - บา้นหลกัสบิเกา้ อ.พยหุะคีร,ี ตากฟ้า แห่ง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นว.

4028 แยกทางหลวงหมายเลข 3004 - บา้นพตุาเมอืง อ.เมอืง, พยหุะคีรี จ. แห่ง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นว.

4029 แยกทางหลวงหมายเลข 1072 - บา้นเขาแม่กระทู ้อ.ลาดยาว, แม่วงก ์ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นว.

4031 แยกทางหลวงหมายเลข 1073 - บา้นตาขดี อ.บรรพตพสิยั จ. แห่ง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นว.

4036 แยกทางหลวงหมายเลข 1073 - บา้นใหม่ อ.บรรพตพสิยั จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นว.

4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3329 - บา้นนิคมเขาบ่อแกว้ อ.ตาคล,ี พยหุะ

คีรี จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นว.

4048 แยกทางหลวงหมายเลข 3004 - บา้นเขานอ้ย อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ แห่ง 2 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นว.

4064 แยกทางหลวงหมายเลข 3329 - บา้นเขาเด็กเลี้ยงววั อ.ตากฟ้า, พยหุะ

คีรี จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นว.

4105 แยกทางหลวงหมายเลข 3004 - ซบัสมบูรณ์ - ซบัใหญ่ อ.ไพศาล ีจ. แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นว.

4117 แยกทางหลวงหมายเลข 3420 - บา้นซบัตะเคียน อ.ไพศาล ีจ. แห่ง 1 3,000,000                    

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 41,790,000                

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 41,790,000                

งบลงทนุ 41,790,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 41,790,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 41,790,000                   

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.

1046 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นหนองนมววั อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ แห่ง 2 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.

1072 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นทุ่งทอง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ แห่ง 2 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.

3042 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บา้นจกิยาว อ.ชมุแสง, หนองบวั จ. แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.

3102 แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บา้นเนิน อ.เกา้เลี้ยว, ชมุแสง จ. แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.

3103 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บา้นทุ่งสวา่ง อ.ชมุแสง, ท่าตะโก จ. แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.

3116 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บา้นวงักา้นเหลอืง อ.หนองบวั จ. แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.

4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1119 - บา้นคลองบอน อ.ท่าตะโก จ. แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.

4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3013 - บา้นโรงสใีหม่ อ.ลาดยาว จ. แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.

4015 แยกทางหลวงหมายเลข 3004 - บา้นซบัผกักาด อ.เมอืง, พยหุะคีรี จ. แห่ง 2 1,990,000                    
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รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.

4022 แยกทางหลวงหมายเลข 3005 - บา้นศาลาแดง อ.โกรกพระ จ. แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.

4027 แยกทางหลวงหมายเลข 3004 - บา้นไพศาล ีอ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.

4028 แยกทางหลวงหมายเลข 3004 - บา้นพตุาเมอืง อ.เมอืง, พยหุะคีรี จ. แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.

4029 แยกทางหลวงหมายเลข 1072 - บา้นเขาแม่กระทู ้อ.ลาดยาว, แม่วงก ์ แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.

4039 แยกทางหลวงหมายเลข 1412 - บา้นสายล าโพงเหนือ อ.ท่าตะโก จ. แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.

4043 แยกทางหลวงหมายเลข 1145 - บา้นโคง้บา้นใหม่ อ.ตากฟ้า จ. แห่ง 2 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.

4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3329 - บา้นนิคมเขาบ่อแกว้ อ.ตาคล,ี พยหุะ แห่ง 2 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.

4064 แยกทางหลวงหมายเลข 3329 - บา้นเขาเด็กเลี้ยงววั อ.ตากฟ้า, พยหุะ แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.

4096 แยกทางหลวงหมายเลข 3005 - บา้นเนินกระพี้ อ.โกรกพระ จ. แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.

4112 แยกทางหลวงหมายเลข 3196 - บา้นล าเหนือ อ.ตาคล ีจ.นครสวรรค์ แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.

4113 แยกทางหลวงหมายเลข 3196 - บา้นทุ่งทะเลทราย อ.ตาคล ีจ. แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นว.

4118 แยกทางหลวงหมายเลข 3330 - บา้นไร่ประชาสรรค ์อ.ไพศาล ีจ. แห่ง 1 1,990,000                    

โครงการปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 11,500,000                

ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 11,500,000                

งบลงทนุ 11,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,500,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 11,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย นว.4015 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3004 - บา้นซบัผกักาด อ.เมอืง, พยหุะคีรี จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย นว.4022 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3005 - บา้นศาลาแดง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย นว.4064 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3329 - บา้นเขาเด็กเลี้ยงววั อ.ตากฟ้า, พยหุะคีรี จ. แห่ง 1 3,500,000                    

โครงการปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง 7,000,000                 

ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง 7,000,000                 

งบลงทนุ 7,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย นว.4047 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3329 - บา้นนิคมเขาบ่อแกว้ อ.ตาคล,ี พยหุะคีรี จ. แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย นว.4064 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3329 - บา้นเขาเด็กเลี้ยงววั อ.ตากฟ้า, พยหุะคีรี จ. แห่ง 1 3,500,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 18,000,000                

ปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 18,000,000                

งบลงทนุ 18,000,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย นว.3102 แยกทางหลวง

หมายเลข 117 - บา้นเนิน อ.เกา้เลี้ยว, ชมุแสง จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย นว.3104 แยกทางหลวง

หมายเลข 225 - บา้นเกยไชยใต ้อ.ชมุแสง, เมอืง จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย นว.4007 แยกทางหลวง

หมายเลข 1119 - บา้นคลองบอน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ แห่ง 1 6,000,000                    

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 202,552,700               

ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 5,478,800                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,500,000                 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการคุณภาพน า้ 1,500,000                 

ลดของเสยีในแหลง่น า้วกิฤตแิละจดัการคุณภาพน า้ในแหลง่น า้หลกั 1,500,000                 

งบลงทนุ 1,500,000                 

ครุภณัฑ์ 1,500,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: สถานีตรวจคุณภาพน า้อตัโนมตัิ ส านกังานสิง่แวดลอ้ม

ภาคที่ 4  ต าบลเกา้เลี้ยว อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเกบ็ตวัอยา่งน า้และวดัอตัราการไหลของน า้อตัโนมตัิ 

ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 4  ต าบลเกา้เลี้ยว อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดั ชดุ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึค่าระดบัน า้แบบต่อเน่ือง ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 4  ต าบลเกา้เลี้ยว อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 150,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 3,978,800                 

ระบบอ านวยการและการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 3,978,800                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 3,978,800                 

งบลงทนุ 3,978,800                 

ครุภณัฑ์ 2,425,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 348,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 4  ต าบลเกา้เลี้ยว อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 4  ต าบลเกา้เลี้ยว อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 4  ต าบลเกา้เลี้ยว อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 3 141,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 4  ต าบลเกา้เลี้ยว อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 102,400                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,077,500                    

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดความชื้นอตัโนมตัิ (digital desiccator) ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 4  ต าบลเกา้เลี้ยว อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค์ ตู ้ 4 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องหมนุเหวีย่งตะกอน  (centrifuge) ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 4  ต าบลเกา้เลี้ยว อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 450,000                      
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รายการระดบัที1่: รถเขน็สแตนเลส ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 4  ต าบลเกา้

เลี้ยว อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค์ คนั 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุยอ่ยตวัอยา่งดว้ยคลืน่ไมโครเวฟ (Microwave 

digestion) ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 4  ต าบลเกา้เลี้ยว อ าเภอเกา้เลี้ยว ชดุ 1 1,337,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องระบุพกิดับนพื้นโลกจอแสดงผลแบบส ีส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 4  ต าบลเกา้เลี้ยว อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 30,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,552,900                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,552,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 4  ต าบลเกา้เลี้ยว อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค์ งาน 1 659,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัเจา้หนา้ที่ (แฟลต) ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 4  ต าบลเกา้เลี้ยว อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค์ งาน 1 893,800                      

กรมทรพัยากรน า้ 128,890,000              

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 128,890,000              

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 128,890,000              

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 128,890,000              

งบลงทนุ 128,890,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 128,890,000                 

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 128,890,000                 

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้คลองหนองตาท ัง่ใหญ่  บา้นป่า

ยายมุย้ หมู่ที่ 7  ต าบลหนองเต่า   อ าเภอเกา้เลี้ยว  จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หนองสนุ่นใหญ่  ต าบลเกยไชย  

อ าเภอชมุแสง  จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 9,200,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หนองบงึหมนั   หมู่ที่ 10  ต าบลบาง

เคียน  อ าเภอชมุแสง  จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 9,600,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้คลองหว้งเคียน   หมู่ที่ 9  ต าบลบาง

เคียน  อ าเภอชมุแสง  จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ปึกพทุรา  หมู่ที่ 2  ต าบลพนัลาน  

อ าเภอชมุแสง  จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หว้ยน า้ยา  บา้นไทยอาสา หมู่ที่ 

10-11,13  ต าบลลาดทพิรส  อ าเภอตาคล ี จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้คลองโป่งพะโล ้ บา้นใหม่นอ้ย หมู่ที่

 1, บา้นเหนือ หมู่ที่ 2  ต าบลเขาทอง  อ าเภอพยหุะคีรี  จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้คลองสนัพงิ  หมู่ที่ 1-3  ต าบลบงึ

เสนาท  อ าเภอเมอืง  จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้บา้นเขารงั  หมู่ที่ 4  ต าบลหนองปลงิ

  อ าเภอเมอืง  จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้อ่างเกบ็น า้บา้นหว้ยใหญ่  หมู่ที่ 10  

 ต าบลสรอ้ยละคร  อ าเภอลาดยาว  จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 7,490,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้คลองส าเภา  บา้นกดุตาม ัน่ หมู่ที่ 12

 ,บา้นพนาสวรรค ์หมู่ที่ 13, บา้นเขานางต่วม หมู่ที่ 15  ต าบลวงับ่อ  อ าเภอ

หนองบวั  จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หนองน า้ทรง  บา้นวดัส าโรง หมู่ที่ 

2,บา้นคลองบางเดื่อ หมู่ที่ 4, บา้นหนองน า้ทรง หมู่ที่ 10  ต าบลน า้ทรง  

อ าเภอพยหุะคีรี  จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 24,500,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หนองดกังา  หมู่ที่ 6  ต าบลเกรียง

ไกร  อ าเภอเมอืง  จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 19,900,000                   
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รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้อ่างเกบ็น า้หว้ยหนิลบัตอนบน  บา้น

ตะกดุ หมู่ที่ 5  ต าบลวงัซา่น  อ าเภอแม่วงก ์ จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 15,000,000                   

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 38,808,800                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 38,808,800                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 8,609,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 5,660,000                 

งบลงทนุ 5,660,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,660,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 5,660,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนบา้นศรีไกลลาศ หมู่ที่ 1

   ต าบลหว้ยน า้หอม อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนวดัตาคล ี(นิปุณทองค า

ประชาสรรค)์ หมู่ที่ 2  ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนราษฎรร่์วมสามคัคี หมู่

ที่ 9  ต าบลบงึปลาทู อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนบา้นบ่อกะปุง หมู่ที่ 14 

 ต าบลบา้นไร่ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 2,949,000                 

งบลงทนุ 2,949,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,949,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,949,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนวดัคลองสองหน่อ หมู่ที่ 

1 ต าบลตาสงั อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นหนองไม ้หมู่ที่ 14 

ต าบลแม่เลย่ ์อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นคลองม่วง หมู่ที่ 5 

ต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 983,000                      

โครงการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม 492,400                   

แกไ้ขปญัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและน า้เค็ม 492,400                   

งบลงทนุ 492,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 492,400                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นหนองเดื่อ หมู่ที่ 13 ต าบลหนองกระเจา 

อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 492,400                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 26,827,400                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 2,336,600                 

งบลงทนุ 2,336,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,336,600                    



36 / 175

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,336,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นเขานอ้ย  หมู่ที่ 19 

ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองสุขสนัต ์กลุม่ 1 

หมู่ที่ 11 ต าบลอดุมธญัญา อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นไทยอาสา  หมู่ที่ 11 

ต าบลลาดทพิรส อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองขาม  หมู่ที่ 10 

ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นชอนเดื่อ  หมู่ที่ 15 

ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองสุขสนัต ์กลุม่ 2 

หมู่ที่ 11 ต าบลอดุมธญัญา อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นเจริญผล  หมู่ที่ 1 ต าบล

เจริญผล อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบเทอรไ์บน์ 9,388,400                 

งบลงทนุ 9,388,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,388,400                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 9,388,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นหนองสรอ้ยทอง กลุม่ 1 

หมู่ที่ 4 ต าบลหนองพกิลุ อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นเทวฤทธิ์ กลุม่ 1 หมู่ที่ 6 

ต าบลหนองพกิลุ อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นดงนอ้ย  หมู่ที่ 3 ต าบลช่อง

แค อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นเขาฝา  หมู่ที่ 4 ต าบลช่อง

แค อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นหนองไมเ้สยีบ กลุม่ 1 หมู่ที่

 10 ต าบลช่องแค อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นพวงเพช็ร  หมู่ที่ 11 ต าบล

ช่องแค อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นหวัหวาย  หมู่ที่ 1 ต าบลหวั

หวาย อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 335,300                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นเขาภูคา  หมู่ที่ 2 ต าบลหวั

หวาย อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นหนองพงัพวย  หมู่ที่ 4 

ต าบลหวัหวาย อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นเจริญผล  หมู่ที่ 1 ต าบล

เจริญผล อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นดงคู ้ หมู่ที่ 8 ต าบลตาขดี 

อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นจกิลาด กลุม่ 1 หมู่ที่ 2 

ต าบลหนองตางู อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นจกิลาด กลุม่ 2 หมู่ที่ 2 

ต าบลหนองตางู อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นวงัวดั กลุม่ 1 หมู่ที่ 3 

ต าบลหนองตางู อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นวงัวดั กลุม่ 2 หมู่ที่ 3 

ต าบลหนองตางู อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นโคกกวา้ง กลุม่ 1 หมู่ที่ 6 

ต าบลหนองตางู อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นโคกกวา้ง กลุม่ 2 หมู่ที่ 6 

ต าบลหนองตางู อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นเนินมะม่วง กลุม่ 1 หมู่ที่ 13

 ต าบลหนองตางู อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นเนินมะม่วง กลุม่ 2 หมู่ที่ 13

 ต าบลหนองตางู อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นท่าแรต  หมู่ที่ 4 ต าบล

อ่างทอง อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นเขาดนิ กลุม่ 1 หมู่ที่ 2 

ต าบลวงัน า้ลดั อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นเขาดนิ กลุม่ 2 หมู่ที่ 2 

ต าบลวงัน า้ลดั อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นใหม่บงึน า้ใส  หมู่ที่ 12 

ต าบลบา้นมะเกลอื อ าเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 335,300                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นสวรรคร่์มรื่น  หมู่ที่ 13 

ต าบลวดัไทร อ าเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นหนองสรอ้ยทอง กลุม่ 2 

หมู่ที่ 4 ต าบลหนองพกิลุ อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นหนองไมเ้สยีบ กลุม่ 2 หมู่ที่

 10 ต าบลช่องแค อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นเทวฤทธิ์ กลุม่ 2 หมู่ที่ 6 

ต าบลหนองพกิลุ อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นวงัวดั กลุม่ 3 หมู่ที่ 3 

ต าบลหนองตางู อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 335,300                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 15,102,400                

งบลงทนุ 15,102,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,102,400                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 15,102,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองสุขสนัต ์ หมู่ที่ 11 ต าบลอดุม

ธญัญา อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นเขานอ้ย  หมู่ที่ 19 ต าบลตาคล ี

อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นเทวฤทธิ์  หมู่ที่ 6 ต าบลหนองพกิลุ

 อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองสรอ้ยทอง  หมู่ที่ 4 ต าบล

หนองพกิลุ อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นตากฟ้า  หมู่ที่ 1 ต าบลตากฟ้า 

อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นชอนเดื่อ  หมู่ที่ 15 ต าบลตาคล ี

อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองโพ  หมู่ที่ 7 ต าบลหนองโพ 

อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นเจริญผล  หมู่ที่ 1 ต าบลเจริญผล 

อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 2,880,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 2,880,000                 

งบลงทนุ 2,880,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,880,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,880,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นช่องแค (เทศบาลช่องแค) หมู่ที่ 1 ต าบลช่องแค อ าเภอตาคล ีจงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นท่าน า้ออ้ย หมู่ที่ 2 ต าบลม่วงหกั อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นชอนเดื่อ หมู่ที่ 15 ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเขาดนิ หมู่ที่ 2 ต าบลวงัน า้ลดั อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นไร่เกษตรสวรรค ์หมู่ที่ 3 ต าบลโพธิ์ประสาท อ าเภอไพศาล ีจงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นทะเลหวา้ หมู่ที่ 14 ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นมหาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นมะเกลอื อ าเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นมะเกลอื หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นมะเกลอื อ าเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นสระงาม หมู่ที่ 11 ต าบลบา้นมะเกลอื อ าเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นซบัสมบูรณ์ (สวนรุกขชาติไพศาล)ี หมู่ที่ 6 ต าบลวงัขอ่ย อ าเภอไพศาล ี

จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น  

บา้นทุ่งทอง หมู่ที่ 12 ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นตาสงั หมู่ที่ 2 ต าบลตาขดี อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 9,728,200                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 4,088,600                 

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 2,928,600                 

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 985,600                   

งบลงทนุ 985,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 985,600                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 985,600                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดันครสวรรค์ กโิลเมตร 40 205,600                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าฟ้ืนฟูโครงสรา้งระบบนิเวศตน้น า้ จงัหวดันครสวรรค์ ไร่ 200 780,000                      

การแกไ้ขปญัหาชา้งป่าและสตัวป่์าทีส่รา้งผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นทีอ่นุรกัษส์ตัวป่์า 1,943,000                 

งบลงทนุ 1,943,000                 

ครุภณัฑ์ 1,943,000                    

ครุภณัฑส์ ารวจ 250,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งดกัถา่ยภาพ (Camera Trap) จงัหวดันครสวรรค์ ตวั 10 250,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,693,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑส์ าหรบัการท าหมนัลงิ จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 1,693,000                    

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 510,000                   

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 510,000                   

งบลงทนุ 510,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 510,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 510,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพระราชกฤษฎกีาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์บน

แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดันครสวรรค์ ระวาง 60 360,000                      

รายการระดบัที1่: ส ารวจโครงขา่ยหมดุหลกัฐานแผนที่ จงัหวดันครสวรรค์ กโิลเมตร 50 150,000                      

โครงการจดัการพื้นทีคุ่ม้ครองทีเ่ป็นมรดกโลก มรดกแหง่อาเซยีนและพื้นทีคุ่ม้ครองขา้ม

พรมแดนระหวา่งประเทศใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ระยะที ่2 650,000                   

จดัการพื้นทีคุ่ม้ครองเชื่อมต่อระหวา่งประเทศ พื้นทีม่รดกโลกและมรดกแหง่อาเซยีน 650,000                   

งบรายจ่ายอื่น 650,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการจดัต ัง้ระบบปฏบิตัิการ Network-Centric 

Anti Poaching System (NCAPS) ในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าหว้ยขาแขง้ แห่ง 0 650,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 5,639,600                 

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 5,639,600                 

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 3,407,000                 

งบลงทนุ 3,407,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,407,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 669,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มบ ารุงอาคาร บา้นพกั และสิง่ก่อสรา้ง เขต

หา้มลา่สตัวป่์าบงึบอระเพด็ (หอ้งน า้/สุขา ชาย-หญงิ) เลขครุภณัฑ ์นว-72 

เขตหา้มลา่สตัวป่์าบงึบอระเพด็ จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 227,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารหอประชมุศูนยศึ์กษาธรรมชาติ

และสตัวป่์าบงึบอระเพด็ จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 442,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,737,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบถนนรอบแนวเขต จงัหวดันครสวรรค์ กโิลเมตร 15 225,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบพลงังานไฟฟ้าแสงอาทติย ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดันครสวรรค์ กโิลเมตร 190 976,600                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ (พระราชด าริ) จงัหวดันครสวรรค์ กโิลเมตร 7 36,000                        

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 898,200                   

งบลงทนุ 898,200                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 898,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 898,200                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดันครสวรรค์ ไร่ 400 408,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย  อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 600 420,000                      

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

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย (พระราชด าริ) จงัหวดันครสวรรค์ ไร่ 37 35,200                        

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1,334,400                 

งบลงทนุ 1,334,400                 

ครุภณัฑ์ 1,334,400                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,334,400                    

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

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 15 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน จงัหวดั

นครสวรรค์ เครื่อง 8 128,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 3 18,600                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 46,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 25 107,500                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป จงัหวดั เครื่อง 4 12,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 10 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 20 154,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 25 62,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 33 125,400                      

กรมป่าไม ้ 19,646,900                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 6,921,400                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 605,600                   

ป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั 605,600                   

งบลงทนุ 205,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 205,600                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 205,600                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดันครสวรรค์ กโิลเมตร 40 205,600                      

งบอดุหนุน 400,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดั หมู่บา้น 8 400,000                      

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 6,315,800                 

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 2,363,600                 

งบลงทนุ 2,363,600                 

ครุภณัฑ์ 987,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 829,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

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

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 108,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 40

 วตัต ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ์25 

วตัต ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 24,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 2 50,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,376,600                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 708,400                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการของหน่วยป้องกนัรกัษาป่า 

จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 708,400                      
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 668,200                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดันครสวรรค์ กโิลเมตร 130 668,200                      

อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตอิยา่งมส่ีวนร่วม 100,000                   

งบอดุหนุน 100,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดันครสวรรค์ หมู่บา้น 2 100,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 3,730,000                 

งบลงทนุ 1,630,000                 

ครุภณัฑ์ 25,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,605,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,605,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดันครสวรรค์ กลา้ 150000 435,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดันครสวรรค์ ไร่ 300 1,170,000                    

งบอดุหนุน 1,540,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,540,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 1 จงัหวดันครสวรรค์ ไร่ 500 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 2 จงัหวดันครสวรรค์ ไร่ 600 420,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน 

จงัหวดันครสวรรค์ หมู่บา้น 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 3 จงัหวดันครสวรรค์ ไร่ 600 480,000                      

งบรายจ่ายอื่น 560,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดันครสวรรค์ หมู่บา้น 10 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดั หมู่บา้น 30 360,000                      

ปรบัปรุง เครื่องมอื และกลไก ในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 122,200                   

งบลงทนุ 122,200                   

ครุภณัฑ์ 122,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 122,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 4 15,200                        

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

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 7,158,300                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 7,158,300                 

ฟ้ืนฟูและป้องกนัทรพัยากรป่าไมภ้าคเหนือ 6,276,700                 

งบด าเนินงาน 904,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 904,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 600,300                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 100,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 103,200                      

งบลงทนุ 5,222,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,222,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,222,500                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดันครสวรรค์ ไร่ 500 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ฝายตน้น า้แบบผสมผสาน จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 55 275,000                      

รายการระดบัที1่: สรา้งป่าสรา้งรายได ้จงัหวดันครสวรรค์ ไร่ 500 2,750,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดันครสวรรค์ กลา้ 150000 247,500                      

งบอดุหนุน 150,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 150,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดันครสวรรค์ หมู่บา้น 3 150,000                      

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคเหนือ 881,600                   

งบด าเนินงาน 31,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 31,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 24,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,600                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,600                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,000                         

งบอดุหนุน 850,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 700,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน 

จงัหวดันครสวรรค์ หมู่บา้น 10 700,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 150,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า เครือขา่ย 3 150,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 5,567,200                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 5,567,200                 

บริหารจดัการงานป่าไม ้ 854,000                   

งบลงทนุ 854,000                   

ครุภณัฑ์ 854,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 829,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

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

ครุภณัฑส์ ารวจ 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 1 25,000                        

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 4,713,200                 

งบลงทนุ 4,713,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,713,200                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 405,600                      

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

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,307,600                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดันครสวรรค์ กลา้ 497000 1,441,300                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดันครสวรรค์ กโิลเมตร 23 118,200                      
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รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดันครสวรรค์ ไร่ 2410 1,180,900                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดันครสวรรค์ ไร่ 1000 1,020,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดันครสวรรค์ กลา้ 67000 509,200                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดันครสวรรค์ ไร่ 40 38,000                        

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 2,555,300                 

กรมอตุนิุยมวทิยา 2,555,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 2,555,300                 

ขา่วพยากรณ์อากาศ รายงานแผน่ดนิไหว  และประกาศเตอืนภยัธรรมชาติ 2,555,300                 

ท าการตรวจอากาศและตรวจวดัสารประกอบอตุนิุยมวทิยาและแผน่ดนิไหว 2,555,300                 

งบลงทนุ 2,555,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,555,300                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,555,300                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบัช านาญการและช านาญการพเิศษ 

(ระดบั 7-8) หรือเทยีบเท่า ตอกเสาเขม็{{LF}}ที่สถานีอตุุนิยมวทิยา

นครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั หลงั 1 1,440,700                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ อาวุโสและช านาญการ ตอกเสาเขม็ ที่

สถานีอตุุนิยมวทิยานครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 1,114,600                    

กระทรวงพำณิชย์ 5,787,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 787,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 787,000                   

การขบัเคลือ่นงานพาณิชยภู์มภิาค 787,000                   

ส่งเสริม และบริหารงานพาณิชยใ์นส่วนภูมภิาค 787,000                   

งบลงทนุ 787,000                   

ครุภณัฑ์ 787,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 787,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดันครสวรรค ์ 

ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ คนั 1 787,000                      

กรมการคา้ภายใน 5,000,000                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 5,000,000                 

โครงการก ากบัดูแลสนิคา้และบริการ และมาตรฐานชัง่ตวงวดั 5,000,000                 

ก ากบัดูแลสนิคา้/บริการและมาตรฐานชัง่ตวงวดั 5,000,000                 

งบลงทนุ 5,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารส านกังานสาขาช ัง่ตวงวดัเขต 1-5 

นครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 5,000,000                    

กระทรวงมหำดไทย 764,947,200               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 9,917,800                 

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 288,000                   
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โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 288,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 288,000                   

งบรายจ่ายอื่น 288,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 288,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 8,789,800                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 8,789,800                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 4,789,800                 

งบลงทนุ 4,789,800                 

ครุภณัฑ์ 706,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 706,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศส านกังานจงัหวดันครสวรรค ์   ต าบล

ปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 641,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สารเขต 9 จงัหวดันครสวรรค ์ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ ชดุ 1 64,800                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,083,700                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,795,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดั

นครสวรรค ์ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 516,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของศูนยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารเขต 9 จงัหวดันครสวรรค ์ต าบลปากน า้โพ อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,279,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,288,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดันครสวรรค ์ต าบล

ปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 2,288,000                    

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 4,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 4,000,000                    

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                      
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แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 26,273,700                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 401,000                   

การรกัษาความม ัน่คงภายใน 401,000                   

การด าเนินการดา้นการสื่อสาร 401,000                   

งบลงทนุ 401,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 401,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 401,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารศูนยส์ือ่สารกรมการปกครอง เขต 4 

(นครสวรรค)์ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 401,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 25,674,700                

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 25,674,700                

การบริหารงานอ าเภอ 25,674,700                

งบลงทนุ 25,674,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,674,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,353,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารหอประชมุอ าเภอชมุแสง จงัหวดั แห่ง 1 7,353,800                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,676,800                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันห์นา้ที่วา่การอ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดั แห่ง 1 864,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 513,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอโกรกพระ จงัหวดั แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ที่วา่การอ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 246,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอโกรกพระ จงัหวดั แห่ง 1 120,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอโกรกพระ จงัหวดั แห่ง 1 196,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งบริเวณบา้นพกันายอ าเภอชมุตาบง 

จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกัทะเบยีนอ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันห์นา้ศาลาประชาคมอ าเภอชมุแสง 

จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 542,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 485,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ที่วา่การอ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 415,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดั แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุที่วา่การอ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดั แห่ง 1 822,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งท างานนายอ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุที่วา่การอ าเภอไพศาล ีจงัหวดั แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 164,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าที่วา่การอ าเภอไพศาล ีจงัหวดั แห่ง 1 424,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบระบายน า้ที่วา่การอ าเภอไพศาล ีจงัหวดั แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอแม่เปิน จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 84,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอแม่เปิน จงัหวดั แห่ง 1 249,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอแม่วงก ์จงัหวดั แห่ง 1 61,700                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอแม่วงก ์จงัหวดั แห่ง 1 167,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารอเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอแม่วงก ์

จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 432,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,644,100                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานและสนามกฬีาหนา้ที่วา่การอ าเภอชมุตาบง 

จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,912,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานจอดรถหนา้หอ้งสมดุอ าเภอชมุตาบง จงัหวดั แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. หลงัที่วา่การอ าเภอชมุแสง จงัหวดั แห่ง 1 159,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 374,800                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. บริเวณที่วา่การอ าเภอพยหุะคีรี 

จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 995,300                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 947,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. บริเวณที่วา่การอ าเภอไพศาล ีจงัหวดั แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งทางเทา้บริเวณที่วา่การอ าเภอแม่วงก ์จงัหวดั แห่ง 1 259,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารศูนยอ์อกก าลงักาย อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดั แห่ง 1 699,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 198,000                   

การพฒันาการใหบ้ริการทะเบยีน บตัรประจ าตวัประชาชนและขอ้มลูสารสนเทศ 198,000                   

พฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนดา้นทะเบยีนและขอ้มลูสารสนเทศ 198,000                   

งบลงทนุ 198,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 198,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 198,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ศูนย์

บริหารการทะเบยีนภาค 6 สาขาจงัหวดันครสวรรค ์อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ แห่ง 1 198,000                      

กรมการพฒันาชมุชน 210,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 210,000                   

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 210,000                   

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 210,000                   

งบลงทนุ 210,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 210,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 210,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัพฒันาการจงัหวดันครสวรรค ์ ต าบล

นครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 210,000                      

กรมทีด่นิ 3,155,200                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 2,775,200                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 2,775,200                 

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 2,247,300                 

งบลงทนุ 2,247,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,247,300                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,040,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งหอ้งน า้ประชาชนและหอ้งน า้คนพกิาร    ต าบล

หนองปลงิ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 368,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลเกยไชย

 อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 268,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่พกัประชาชนพรอ้มส่วนประกอบ   ต าบลตา

คล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 857,800                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่พกัประชาชนพรอ้มส่วนประกอบ   ต าบลท่า

น า้ออ้ย อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 360,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลตากฟ้า 

อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 185,500                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 206,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุง/ต่อเติมหอ้งน า้ประชาชนและหอ้งน า้คนพกิาร  

 ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 47,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุง/ต่อเติมหอ้งน า้ประชาชนและหอ้งน า้คนพกิาร  

 ต าบลหนองกลบั อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 159,000                      

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 527,900                   

งบลงทนุ 527,900                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 527,900                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 217,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบล

ตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 126,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบล

ไพศาล ีอ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 90,900                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 310,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลเกยไชย อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 140,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 170,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 380,000                   

งานดา้นทะเบยีนและรงัวดัทีด่นิทีบ่ริการใหแ้ก่ประชาชน 380,000                   

เพิม่ประสทิธภิาพระบบการดูแลหลกัฐานทางทะเบยีนทีด่นิ 380,000                   

งบลงทนุ 380,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 380,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 380,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   

ต าบลท่าน า้ออ้ย อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 380,000                      

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 4,899,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 4,899,000                 

โครงการบริหารจดัการน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 4,899,000                 

การบริหารจดัการทรพัยากรน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 4,899,000                 

งบลงทนุ 4,899,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,899,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 4,899,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองลูกปลา หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นไร่ อ าเภอลาดยาว

 จงัหวดันครสวรรค ์(ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 61,430 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 1,899,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองพกิลุ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2 ต าบลบางประมงุ 

อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค ์(ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 102,550 แห่ง 1 3,000,000                    

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 390,351,600              

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 9,478,800                 

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 9,478,800                 

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 9,478,800                 

งบรายจ่ายอื่น 9,478,800                 
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รายการระดบัที1่: จดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร ์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดันครสวรรค ์และลพบุรี รายการ 1 9,478,800                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 380,872,800              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 308,422,800              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 308,422,800              

งบลงทนุ 308,422,800              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 308,422,800                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 308,422,800                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา หมู่ที่ 7 ต าบลพยหุะ

 อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 840 เมตร แห่ง 1 33,450,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา หมู่ที่ 2,3,5 ต าบลท่า

น า้ออ้ย อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 615 เมตร แห่ง 1 28,679,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา หมู่ที่ 5,6,7 ต าบล

ยา่นมทัรี อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค ์(ระยะที่ 2) ความยาว 353 แห่ง 1 15,500,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา หมู่ที่ 1 ต าบลน า้ทรง

 อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 534 เมตร แห่ง 1 22,250,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา บา้นบางมะฝ่อ หมู่ที่ 

1 และ หมู่ที่ 2 ต าบลบางมะฝ่อ อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค ์ความ แห่ง 1 12,881,900                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่พงัริมแม่น า้เจา้พระยา หมู่ที่ 2,6 ต าบล

นครสวรรค ์อ าเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 1,112 เมตร แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่าน (ระยะที่ 1) พรอ้มปรบัปรุง

ภูมทิศัน ์ต ัง้แต่ศาลเจา้ถงึสะพานขา้มแม่น า้น่าน ฝัง่ตรงขา้มวดัปากน า้โพ

เหนือ ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 802 เมตร แห่ง 1 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่าน หมู่ที่ 1 ต าบลทบักฤช 

อ าภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 160 เมตร แห่ง 1 12,881,900                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา หมู่ที่ 6 เทศบาล

ต าบลพยหุะ อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 517 เมตร แห่ง 1 19,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา หมู่ที่ 5,6,7 (ต่อเน่ือง

เขือ่นเดมิ) ต าบลยา่นมทัรี อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว แห่ง 1 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่าน หมู่ที่ 5 ต าบลโคกหมอ้ 

อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 400 เมตร แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 6 

ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว แห่ง 1 28,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6 

ต าบลยา่นมทัรี อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 1,000 เมตร แห่ง 1 25,280,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่าน หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4 ต าบลพนั

ลาน อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 300 เมตร แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่าน หมู่ที่ 8 ต าบลโคกหมอ้ 

อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 300 เมตร แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองบางประมงุ หมู่ที่ 10 ต าบล

ตะเคียนเลือ่น อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 100 แห่ง 1 9,500,000                    

โครงการป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 72,450,000                

ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 72,450,000                

งบลงทนุ 72,450,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 72,450,000                   

ค่าควบคุมงาน 2,450,000                    
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รายการระดบัที1่: ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนพยหุะ

 อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค ์(ส่วนที่เหลอืและซอ่มแซมบูรณะส่วนที่ แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนโกรก

พระ  ระยะที่ 2  อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,960,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 70,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนพยหุะ อ าเภอ

พยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค ์(ส่วนที่เหลอืและซอ่มแซมบูรณะส่วนที่ช ารุด แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนโกรกพระ  ระยะที่

 2 อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 56,000,000                   

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 330,139,900              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,324,500                 

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 1,324,500                 

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,324,500                 

งบลงทนุ 1,324,500                 

ครุภณัฑ์ 1,324,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 331,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 15 331,500                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดันครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์

จงัหวดันครสวรรค์ ตู ้ 15 64,500                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดันครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์

จงัหวดันครสวรรค์ ตู ้ 15 82,500                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

นครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั ตวั 30 51,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 15 43,500                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดันครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์

จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 30 90,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 993,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 15 993,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดันครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั เครื่อง 15 330,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

นครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั เครื่อง 15 240,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครสวรรค ์

ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 15 135,000                      
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รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครสวรรค ์ต าบล

นครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 30 114,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 30 174,000                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 323,911,200              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 23,855,000                

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 23,855,000                

งบอดุหนุน 23,855,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,855,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 23,855,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 27 เมตร 

ยาว 45 เมตร บา้นโคกกร่าง หมู่ที่ 2 ต าบลสรอ้ยทอง องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลสรอ้ยทอง อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 706,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์บา้นพนมรอก หมู่ที่ 1 

ต าบลพนมรอก องคก์ารบริหารส่วนต าบลพนมรอก อ าเภอท่าตะโก แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 24 เมตร ยาว 50 

เมตร   ชมุชนแสงชชัวาลกาญจนา  ต าบลชมุแสง เทศบาลเมอืงชมุแสง 

อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,555,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์บา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 10

 ต าบลหนองบวั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั อ าเภอหนองบวั แห่ง 1 1,469,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 36 เมตร ยาว 56 

เมตร  บา้นหนองตายาย หมู่ที่ 3 ต าบลบางประมงุ เทศบาลต าบลบาง

ประมงุ อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 485,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ประกอบดว้ย สนามฟตุบอล ขนาด

กวา้ง 42 เมตร ยาว 56 เมตร สนามบาสเกตบอล ขนาดกวา้ง 19 เมตร 

32 เมตร และสนามวอลเลยบ์อล ขนาดกวา้ง 19 เมตร ยาว 32 เมตร 

บา้นท่าขา้ม หมู่ที่ 1 ต าบลบางประมงุ เทศบาลต าบลบางประมงุ อ าเภอ แห่ง 1 1,170,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีาฟตุบอล ขนาดกวา้ง 73 เมตร ยาว 

110 เมตร บา้นท่าตะโก หมู่ที่ 6 ต าบลศาลเจา้ไก่ต่อ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลศาลเจา้ไก่ต่อ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,984,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีาฟตุบอล ขนาดกวา้ง 73 เมตร ยาว 

110 เมตร บา้นโพธิ์ศรีสามคัคี หมู่ที่ 7 ต าบลศาลเจา้ไก่ต่อ องคก์าร

บริหารส่วนต าบลศาลเจา้ไก่ต่อ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,569,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีาฟตุบอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 

60 เมตร บา้นศรีไทรทอง หมู่ที่ 14 ต าบลวดัไทรย ์องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลวดัไทรย ์อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 822,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 34 เมตร 

ยาว 43 เมตร บา้นการเคหะ หมู่ที่ 15 ต าบลวดัไทรย ์องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลวดัไทรย ์อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 763,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร  บา้นพเุลยีบ หมู่ที่ 4 ต าบลพนุกยูง องคก์ารบริหารส่วนต าบลพุ

นกยูง อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 2,972,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร  บา้นไตรคีรี หมู่ที่ 6 ต าบลพนุกยูง องคก์ารบริหารส่วนต าบลพุ

นกยูง อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 2,995,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 60 เมตร 

ยาว 80 เมตร บา้นดงตาแวน หมู่ที่ 8 ต าบลวงัมา้ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลวงัมา้ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 945,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามวอลเลยบ์อล ขนาดกวา้ง 18 เมตร ยาว 

25 เมตร บา้นพนัลาน หมู่ที่ 3 ต าบลพนัลาน องคก์ารบริหารส่วนต าบล

พนัลาน อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 121,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามตะกรอ้ ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 24 

เมตร บา้นพนัลาน หมู่ที่ 3 ต าบลพนัลาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลพนั

ลาน อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 129,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

2,245 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 บา้นจกิยาวใต ้ ต าบลหนองบวั องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหว้ยถ ัว่เหนือ อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,670,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา บา้นมอญ หมู่ที่ 1 องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบา้นแก่ง ต าบลบา้นแก่ง อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั แห่ง 1 3,000,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 82,247,400                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 30,972,000                

งบอดุหนุน 30,972,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,972,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 30,972,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกบงึควาย หมู่ที่ 1 บา้นท่าขา้ม ต าบลบางประมงุ

 ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 51,180 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาลต าบลบาง

ประมงุ อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,996,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุสระกกัเกบ็น า้เพือ่การเกษตร หมู่ที่ 2 บา้นถงัต ัง้ 

ต าบลปางสวรรค ์ปริมาตรดนิขดุ 12,500 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลปางสวรรค ์อ าเภอชมุตาบง จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุสระกกัเกบ็น า้เพือ่การเกษตร หมู่ที่ 5 บา้นทุ่งแฝก 

ต าบลปางสวรรค ์ปริมาตรดนิขดุ 16,000 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลปางสวรรค ์อ าเภอชมุตาบง จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,095,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกสระน า้ประปาหมู่บา้นเขานางฟ้า หมู่ที่ 10 บา้น

เขานางฟ้า ต าบลปางสวรรค ์ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 10,000 ลูกบาศก์

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลปางสวรรค ์อ าเภอชมุตาบง จงัหวดั แห่ง 1 512,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองน า้สาธารณะหนองป้อง หมู่ที่ 5 บา้น

พรมแดน ต าบลฆะมงั ปริมาตรดนิขดุ 33,880 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลฆะมงั อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,233,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คลองทางรถนอ้ย หมู่ที่ 14 บา้นหลกั

สบิเกา้ ต าบลอดุมธญัญา สนัฝายกวา้ง 4 เมตร ยาว 12 เมตร เทศบาล

ต าบลอดุมธญัญา อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 409,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกล าหว้ย หมู่ที่ 1 บา้นชอนพลู ต าบลพนุกยูง ถงึ

 ถนนสาย 3331 หมู่ที่ 7 ต าบลตากฟ้า ปริมาตรดนิขดุ 14,000 ลูกบาศก์

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลพนุกยูง อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุสระกกัเกบ็น า้ หมู่ที่ 2 บา้นบางแกว้ ต าบลบางแกว้ 

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 90,699 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบางแกว้ อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 7,225,000                    
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รายการระดบัที2่: ขดุลอกบงึวงัน า้ หมู่ที่ 9 บา้นราษฎรร่์วมสามคัคี ต าบล

บงึปลาทู ปริมาตรดนิขดุ 19,040 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบงึปลาทู อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 785,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้ หมู่ที่ 1 บา้นบ่อไทยสามคัคี ต าบล

โพธิ์ประสาท องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์ประสาท อ าเภอไพศาล ี แห่ง 1 1,084,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุสระน า้บา้นดงฉตัรหวาย หมู่ที่ 6 บา้นดงฉตัรหวาย 

ต าบลเนินขี้เหลก็ ปริมาตรดนิขดุพรอ้มขนยา้ยดนิ 87,621 ลูกบาศกเ์มตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเนินขี้เหลก็ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 2,326,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกล าคลองตาโพธิ์ หมู่ที่ 15 บา้นสะเดาปกั ต าบล

บา้นไร่ ปริมาตรดนิขดุ 23,326 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

บา้นไร่ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,255,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกล าคลองบา้นหนองบอนใต ้- บา้นบ่อแรต หมู่ที่

 18 บา้นหนองบอนใต ้- หมู่ที่ 17 บา้นบ่อแรต ต าบลบา้นไร่ ปริมาตรดนิ

ขดุ 51,282 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ อ าเภอ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลอง ทรบ. หมู่ที่ 4 บา้นมาบแก ต าบลมาบแก

 ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 22,275 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลมาบแก อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 808,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงระบบคลองส่งน า้คลองขนุราฎษร ์หมู่ที่ 3 

บา้นทุ่งแม่น า้นอ้ย ต าบลลาดยาว ปริมาตรดนิขดุ 45,000 ลูกบาศกเ์มตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,993,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองนกเงอืก หมู่ที่ 10 บา้นหนองกระทุ่ม 

ต าบลลาดยาว ปริมาตรดนิขดุ 51,000 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,986,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุสระเกบ็น า้บา้นวงัดนิดาด หมู่ที่ 6 บา้นวงัดนิดาด 

ต าบลวงัมา้ ปริมาตรดนิขดุ 37,793 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลวงัมา้ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,515,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกล าหว้ยไมก้ระทู ้(ช่วงบา้นหนองช านาญ - บา้น

บุรีรมัย)์ หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 ต าบลศาลเจา้ไก่ต่อ ปริมาตรดนิขดุ 

26,818 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลศาลเจา้ไก่ต่อ อ าเภอ แห่ง 1 1,350,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุสระเกบ็น า้ หมู่ที่ 4 บา้นดอนขวาง ต าบลหนอง

นมววั ปริมาตรดนิขดุ 41,801 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนองนมววั อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,800,000                    

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 51,275,400                

งบอดุหนุน 51,275,400                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 51,275,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 51,275,400                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาเทศบาลต าบลบางประมงุ

 แบบผวิดนิขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บา้นไร่ ต าบลบางประมงุ  เทศบาลต าบล

บางประมงุ อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 7,400,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาเทศบาลต าบลบางประมงุ

 แบบผวิดนิขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บา้นไร่ (บริเวณหมู่ที่ 2,4,5 และ 6) 

ต าบลบางประมงุ  เทศบาลต าบลบางประมงุ อ าเภอโกรกพระ จงัหวดั แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

หมู่ที่ 5 บา้นคลองบางแกว้ ต าบลนากลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนา

กลาง อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 617,000                      
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รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 6 บา้นนาโปร่ง ต าบลนากลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนากลาง 

อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 576,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 1 บา้นลาดปลงั ต าบลเกยไชย  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกยไชย 

อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,924,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บา้นมะขามเรียง ต าบลฆะมงั องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลฆะมงั อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 649,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบผวิดนิขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บา้นคุง้พฒันา ต าบลอดุมธญัญา เทศบาล

ต าบลอดุมธญัญา อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,038,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดกลาง หมู่ที่ 16 บา้นหนองรัว้ ต าบลอดุมธญัญา เทศบาลต าบลอดุม

ธญัญา อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 535,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่มาก โรงสูบน า้แรงต า่ 2 โรงผลติน า้โกสยี ์ต าบลปากน า้โพ  

เทศบาลนครนครสวรรค ์อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่มาก โรงสูบน า้แรงต า่ 3 โรงผลติน า้โกสยี ์ต าบลปากน า้โพ 

เทศบาลนครนครสวรรค ์อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 5,200,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บา้นคลองคาง (บริเวณหมู่ที่ 1,2,3, และ 6 ต าบล

บงึเสนาท  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึเสนาท อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ แห่ง 1 4,270,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 5 บา้นสระสวสัดิ์ (บริเวณหมู่ที่ 19 บา้นใหม่ไทรทอง - หมู่ที่ 5 บา้น

สระสวสัดิ)์ ต าบลแม่เปิน องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน แห่ง 1 2,099,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 9 บา้นแม่กะส ีต าบลแม่เปิน  องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่เปิน 

อ าเภอแม่เปิน จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,161,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 พรอ้มวางท่อความยาว 1,200 เมตร หมู่ที่ 2 บา้นบงึหลม่ ต าบลบา้นไร่  

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 7,543,400                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบหอถงัเหลก็

เกบ็น า้ หมู่ที่ 17 บา้นบ่อแรต ต าบลบา้นไร่  องคก์ารบริหารส่วนต าบล

บา้นไร่ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,884,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 7 บา้นหนองกระทงิ ต าบลวงัมา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัมา้ 

อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 4,512,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 20 บา้นสามพนัไร่ ต าบลหนองบวั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง

บวั อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 505,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบผวิดนิขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บา้นหว้ยถ ัว่เหนือ ต าบลหว้ยถ ัว่เหนือ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยถ ัว่เหนือ อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 562,000                      

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 3,469,100                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 3,469,100                 

งบอดุหนุน 3,469,100                 
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ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,469,100                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 3,469,100                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเกา้เลี้ยว เทศบาลต าบลเกา้เลี้ยว อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหวั

ดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัดง อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเขาดนิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาดนิ อ าเภอเกา้เลี้ยว ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นมหา

โพธ ิองคก์ารบริหารส่วนต าบลมหาโพธ ิอ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เนินศาลา

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลนา

กลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนากลาง อ าเภอโกรกพระ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบางประมงุ เทศบาลต าบลบางประมงุ อ าเภอโกรกพระ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับาง

มะฝ่อ เทศบาลต าบลบางมะฝ่อ อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลโกรกพระ เทศบาลต าบลโกรกพระ อ าเภอโกรกพระ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ยางตาล องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางตาล อ าเภอโกรกพระ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

หาดสูง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหาดสูง อ าเภอโกรกพระ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นชมุ

ตาบง องคก์ารบริหารส่วนต าบลชมุตาบง อ าเภอชมุตาบง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ถงัต ัง้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลปางสวรรค ์อ าเภอชมุตาบง จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เมอืง

ชมุแสง เทศบาลเมอืงชมุแสง อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลเกย

ไชย องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่าปลา

ยา่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกหมอ้ อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไผ่สงิห ์

องคก์ารบริหารส่วนต าบลไผ่สงิห ์อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลทบักฤช องคก์ารบริหารส่วนต าบลทบักฤช อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นท่า

เตียน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าไม ้อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลทบักฤช เทศบาลต าบลทบักฤช อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ด ารงรกัษ ์เทศบาลต าบลอดุมธญัญา อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลตากฟ้า เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลตากฟ้า องคก์ารบริหารส่วนต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลสุข

ส าราญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองพกิลุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองพกิลุ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลพนุกยูง องคก์ารบริหารส่วนต าบลพนุกยูง อ าเภอตากฟ้า ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองโพ (โรงเรียนวดัหนองโพ) องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หวัหวาย

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัหวาย อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัตาคลี

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัจนั

เสน องคก์ารบริหารส่วนต าบลจนัเสน อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลพรหมนิมติ องคก์ารบริหารส่วนต าบลพรหมนิมติ ชดุ 2 30,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโคก

กร่าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลสรอ้ยทอง อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงตาคล ี(บา้นโพนทอง) เทศบาลเมอืงตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลลาดทพิรส องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดทพิรส อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโคก

เจริญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยหอม อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลท่าตะโก เทศบาลต าบลท่าตะโก อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หวัถนน

ใต ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัถนน อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็พนมรอก

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลพนมรอก อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นดอนคา องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนคา อ าเภอท่าตะโก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เขาโคก

เผ่น องคก์ารบริหารส่วนต าบลท านบ อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหวั

พลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัมหากร อ าเภอท่าตะโก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สาย

ล าโพง องคก์ารบริหารส่วนต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นคลองบอน องคก์ารบริหารส่วนต าบลพนมเศษ อ าเภอท่าตะโก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าตะโก องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าตะโก อ าเภอท่า ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ตะเฆ่ค่าย องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัใหญ่ อ าเภอท่าตะโก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ราษฎรร่์วมฯ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึปลาทู อ าเภอบรรพตพสิยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นมาบ

มะขาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลเจริญผล อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

คลองเคียน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกรด  อ าเภอบรรพตพสิยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบรรพตพสิยั (ฝัง่เจริญผล) เทศบาลต าบลบรรพตพสิยั อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หลวงปู่

พมิพา องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองตางู อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นวง

ฆอ้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านชา้ง อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหู

กวาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหูกวาง อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

คลอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่างทอง อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นบงึราษฎร ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางตาหงาย อ าเภอบรรพตพสิยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เขาทอง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาทอง อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลพยหุะ เทศบาลต าบลพยหุะ อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลท่าน า้ออ้ยม่วงหกั เทศบาลต าบลท่าน า้ออ้ยม่วงหกั อ าเภอพยหุะคีรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลพยหุะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลพยหุะ อ าเภอพยหุะคีรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสระ

ประทุม องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมเขาบ่อแกว้ อ าเภอพยหุะคีรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัคลอง

บางเดื่อ องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ทรง อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเนินมะกอก องคก์ารบริหารส่วนต าบลเนินมะกอก 

อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ทรพัยผ์ดักาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขากะลา อ าเภอพยหุะคีรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลไพศาล ีเทศบาลต าบลไพศาล ีอ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

ผกัแวน่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะครอ้ อ าเภอไพศาล ีจงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลวงัขอ่ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัขอ่ย อ าเภอไพศาล ี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาขอม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาขอม อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโพธิ์

ศรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัน า้ลดั อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ส าโรงชยั

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าโรงชยั อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นโพธิ์ประสาท องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์ประสาท อ าเภอไพศาล ี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหว้ย

ตะโก องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกเดื่อ อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

ปลงิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองเบน เทศบาลต าบลหนองเบน อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลพระนอน องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระนอน อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลวดัไทรย ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวดัไทรย ์อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองกรด องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

เทศบาลวดัวรนาถบรรพต เทศบาลนครนครสวรรค ์ อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

เกรียงไกร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกรียงไกร อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ค่ายจริ

ประวตัิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        



60 / 175

หน่วย : บาท
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัท่าพระ

เจริญพรต องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นมะเกลอื อ าเภอเมอืงนครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บงึเสนาท

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึเสนาท อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเกาะ

แกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแก่ง อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลกลางแดด องคก์ารบริหารส่วนต าบลกลางแดด อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

นิเวศพฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางม่วง อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นท่า

ทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัท่าดนิ

แดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางพระหลวง อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเกาะ

หงษ ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะเคียนเลือ่น อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองกระโดน (บา้นหนองแมว) องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหนองกระโดน อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ลาน

หมาไน องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเขาชนกนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาชนกนั อ าเภอแม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

คลองไทร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่เลย่ ์อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไร่

ไทรทองพระยาลบัแล องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่วงก ์อ าเภอแม่วงก ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ตะกรุด องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัซา่น อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลลาดยาว เทศบาลต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        



61 / 175

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลศาลเจา้ไก่ต่อ เทศบาลต าบลศาลเจา้ไก่ต่อ อ าเภอลาดยาว จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

ยาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองยาว อ าเภอลาดยาว จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

สระแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระแกว้ อ าเภอลาดยาว จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ย

น า้หอม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยน า้หอม อ าเภอลาดยาว จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลวงัมา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัมา้ อ าเภอลาดยาว ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

บุรีรมัย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลศาลเจา้ไก่ต่อ อ าเภอลาดยาว จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

สรอ้ยละคร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสรอ้ยละคร อ าเภอลาดยาว ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดอน

พลอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัเมอืง อ าเภอลาดยาว จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นไร่ 2 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

กระดูกเน้ือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองนมววั อ าเภอลาดยาว ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดัสงัฆวถิ ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเนินขี้เหลก็ อ าเภอลาดยาว จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลลาดยาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดยาว อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

คลองลาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั อ าเภอหนองบวั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เนินน า้

เยน็ เทศบาลต าบลหนองบวั อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเขา

นางต่วม องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงับ่อ อ าเภอหนองบวั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เนินตา

เกดิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกลบั อ าเภอหนองบวั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัธาร

ทหาร องคก์ารบริหารส่วนต าบลธารทหาร อ าเภอหนองบวั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหว้ย

ร่วม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยร่วม อ าเภอหนองบวั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหว้ยถ ัว่เหนือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยถ ัว่เหนือ 

อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลต าบลตาก

ฟ้า เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 9,600,000                 

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 9,600,000                 

งบอดุหนุน 9,600,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 9,600,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 9,600,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 9,600,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลบรรพตพสิยั อ าเภอบรรพต คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบอดัทา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขยาย 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอก

สูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 170 

กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมเขาบ่อแกว้ 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 าบลหนองหลวง คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 204,739,700              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 161,500,000              

งบอดุหนุน 161,500,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 161,500,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 161,500,000                 

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ นว.ถ. 69 - 002 สายบา้นคลองยาง - บา้นคลองคลา้ หมู่ที่ 1 

ต าบลบางเคียน กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่

ทางหนิคลกุ กวา้งขา้งละ 0.30 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเคียน สาย 1 3,505,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นว.ถ.143-05 สาย บา้นด ารงรกัษ ์- บา้นปลายราง หมู่ที่ 3 ต าบลอดุม

ธญัญา กวา้ง 5 เมตร ยาว 975 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลอดุมธญัญา อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ สาย 1 2,885,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ นว.ถ.57-005 สายรอบหมู่บา้นเขาโคกเผ่น หมู่ที่ 2 ต าบลท านบ 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,465 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลท านบ อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ สาย 1 5,150,000                    

รายการระดบัที2่:  ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ นว.ถ. 95-003 สายเรียบเหมอืงพลงังานไฟฟ้า หมู่ที่ 4 - จรดแยก

 ทล.นว.3099 หมู่ที่ 5 ต าบลยางขาว กวา้ง 4 เมตร ยาว 4,730 เมตร 

หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางขาว อ าเภอพยหุะคีรี สาย 1 8,954,000                    

รายการระดบัที2่:  ก่อสรา้งถนนผวิจราจรชนิดแอสฟลัติก คอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ นว.ถ. 47-002 สายวงักระโดนนอ้ย - บา้นบ่อไทย หมู่ที่

 10,12 ต าบลตะครอ้ กวา้ง 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนา 0.04 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะครอ้ อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ สาย 1 9,900,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นว.ถ.24-001 สายทางหลวงหมายเลข 1 

ตอนแยก กม.231/360 จากค่ายจริประวตัิถงึบรรจบ กม.234/695 หมู่ที่ 2

 บา้นไผ่ลอ้ม ต าบลนครสวรรคอ์อก มพีื้นที่ด  าเนินการ 20,685 ตาราง

เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1.50 เมตร พรอ้มทางเชือ่ม เครื่องหมาย

จราจรและไฟฟ้าส่องสวา่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนครสวรรคอ์อก สาย 1 9,999,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ นว.ถ.30-02 สายปากคลองเกรียงไกร หมู่ 6 ต าบลเกรียงไกร 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 475 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างหนิคลกุ กวา้ง

ขา้งละ 0.30 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกรียงไกร อ าเภอเมอืง สาย 1 1,938,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นว.ถ.93- 001 สายบา้นคลองไทร - บา้นมอชา้งงาม หมู่ที่ 11 บา้นมอ

หน่ึงสองสาม ต าบลแม่เลย่ ์กวา้ง 8 เมตร ยาว 2,090 เมตร หนา 0.15 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่เลย่ ์อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ สาย 1 7,004,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นว.ถ. 123-04 สายบริเวณบา้นนายประนอม เกตุส าโรง หมู่ 6 ถงึ 

บริเวณนานายหยา บุญเนียม หมู่ที่ 5 ต าบลหนองเต่า กวา้ง 5 เมตร ยาว 

2,085 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเต่า อ าเภอ สาย 1 5,189,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นว.ถ. 29-010 สายเลยีบคลองโพธิ์หนองยาว หมู่ที่ 16 ต าบลเกยไชย 

กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 1,650.00 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ สาย 1 2,747,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจร Cape Seal รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นว.ถ. 40-001 บา้นฆะมงั - บา้นมะขามเรียงหมู่ที่ 3 ต าบล

ฆะมงั กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,880 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลฆะมงั 

อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ สาย 1 2,370,000                    

รายการระดบัที2่:  ซอ่มสรา้งผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นว.ถ. 118-01 สายบา้นหนองยาว - บา้นพขุมิ้น หมู่ที่ 7-6 

ต าบลสุขส าราญ กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,944 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่

ทางกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสุขส าราญ อ าเภอตาก สาย 1 9,322,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นว.ถ.43-006 สายบา้นโคกสวา่ง - บา้นหนองไมเ้สยีบ หมู่ที่ 6,10 ต าบล

ช่องแค กวา้ง 4 เมตร ยาว 714 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงั

กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่องแค อ าเภอตาคล ี สาย 1 1,413,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ นว.ถ.108-03 สาย บา้นหนองเขาควาย หมู่ที่ 9 ต าบลวงัใหญ่ 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ คสล.ไม่นอ้ย

กวา่ 3,600 ตารางเมตร ไหลท่างหนิคลกุกวา้งขา้งละ 0.20 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลวงัใหญ่ อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ สาย 1 1,730,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นว.ถ.116-01 สายบา้นเนินตาลเสี้ยน - บา้นหนองน า้ใส หมู่ที่ 10-9 

ต าบลสายล าโพง กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่

ทางกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสายล าโพง อ าเภอ สาย 1 7,290,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทต์ิ

กคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นว.ถ.63-008 แยกวงัตามา - หว้ยดุก 

หมู่ที่ 5 ต าบลนิคมเขาบ่อแกว้ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 0.05 

เมตร ไหลท่างแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนิคมเขาบ่อแกว้ อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ สาย 1 4,610,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟสัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ นว.ถ. 97-004 เลยีบแม่น า้เจา้พระยา จากหมู่ที่ 4 - หมู่

ที่ 1 ต าบลยา่นมทัรี จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 19,390 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลยา่นมทัรี อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดั สาย 1 6,476,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นว.ถ.61-001 สายบา้นถนนสุด-ทางแยกบา้นเขาดนิ หมู่ที่ 6

 บา้นประจนัตคีรี ต าบลนาขอม กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 

0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาขอม อ าเภอไพศาล ีจงัหวดั สาย 1 2,430,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนผวิจราจรแบบแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ นว.ถ. 101-08 สายบา้นวงัขอ่ย - บา้นบ่อต าลงึ หมู่ที่ 10

 ต าบลวงัขอ่ย กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.04 องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลวงัขอ่ย อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ สาย 1 6,118,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นว.ถ. 120-04 สายบา้นหนองตะคลอง - บา้นเขา

มโน หมู่ที่ 3 ต าบลหนองกระโดน กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,430 เมตร หนา 

0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกระโดน อ าเภอเมอืง สาย 1 4,140,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นว.ถ.94-002 สายปากดง - บ่อน า้เยน็ หมู่ที่ 1 บา้นกระทุ่มทอง ต าบล

แม่วงก ์กวา้ง 5 เมตร ยาว 935 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลแม่วงก ์อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ สาย 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ นว.ถ.075-004 สายบา้นเนินม่วง - บา้นหนองแฟบ หมู่ที่ 27-7 

ต าบลบา้นไร่ กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,600 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นไร่ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ สาย 1 9,659,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นว.ถ.131-02 สายบา้นหว้ยถ ัว่ใต ้- บา้นหว้ยวารีใต ้(ช่วงเชือ่มต่อ หมู่ที่ 3

 บา้นกระดานหนา้แกล - บา้นหว้ยถ ัว่ใต ้หมู่ที่ 2 ต าบลหว้ยถ ัว่ใต ้กวา้ง 6 

เมตร ยาว 2,620 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยถ ัว่ใต ้อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ สาย 1 7,418,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นว.ถ. 5-0001 ,นวถ.5-0041, นว.ถ.5-0040

 สายขา้งล  าเหมอืงไสไ้ก่ หมู่ที่ 2,7,8 ต าบลบางประมงุ กวา้ง 5 เมตร ยาว 

3,480 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 20,800 ตาราง เทศบาลต าบลบางประมงุ อ าเภอโกรกพระ สาย 1 9,980,000                    



65 / 175

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นว.ถ. 1-0036 สายบา้นท่าทราย – บา้น

กระจงังาม ต าบลนากลาง เชือ่มต่อ ต าบลศาลาแดง อ าเภอโกรกพระ 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,727 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

22,362 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครสวรรค ์อ าเภอโกรก สาย 1 9,372,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ นว.ถ.143-17 หมู่ที่ 13 สายพมุ่วง ต าบลอดุมธญัญา 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 627 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

3,762 ตารางเมตร เทศบาลต าบลอดุมธญัญา อ าเภอตากฟ้า จงัหวดั สาย 1 2,180,000                    

รายการระดบัที2่:  ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นว.ถ. 87 - 001 สายทางบา้นพเุลยีบ-บา้น

พนุกยูง หมู่ที่ 4 บา้นพเุลยีบ,หมู่ที่ 7 บา้นพนุกยูง ต าบลพนุกยูง กวา้ง 5 

เมตร ยาว 1,680 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,400 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลพนุกยูง อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ สาย 1 5,178,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ดว้ยพารา

แอสฟลัตต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นว.ถ. 11 - 021 สายเพชร

ศิลา ต าบลช่องแค กวา้ง 8 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,280 ตารางเมตร เทศบาลต าบลช่องแค อ าเภอตาคล ี สาย 1 594,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัท์

ติกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นว.ถ.112-01 สายบา้นโคกสวา่ง หมู่ที่

 2 บา้นโคกกร่าง ต าบลสรอ้ยทอง กวา้ง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลสรอ้ยทอง อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ สาย 1 1,674,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิจราจรยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต

 รหสัสายทางหลวงทอ้งถิน่ นว.ถ.25-033 สายคลองเคียน-หว้ยโรง หมู่ที่ 

8 บา้นทุ่งสนามชยั ต าบลหนองกรด กวา้ง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หรือ

มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,900 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง

กรด อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ สาย 1 2,825,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัท์

ติกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นว.ถ. 106-02 สายทางบา้น วงัมา้-

บา้นยปุหวายโป่ง หมู่ที่ 5 ต าบลวงัมา้ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัมา้ สาย 1 2,705,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิจราจรพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นว.ถ.107-04 สายทางบา้นหนองเข ้- บา้นวงัเมอืง 

หมู่ที่ 9 ต าบลวงัเมอืง กวา้ง 6 เมตร ยาว 570 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 3,420 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัเมอืง อ าเภอลาดยาว สาย 1 2,645,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนผวิจราจรลาดยางแบบพาราแอสฟสัติกคอ

นกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นว.ถ. 110 - 27 สายบา้นท่าตะโก - ต าบล

หว้ยน า้หอม หมู่ที่ 9 ต าบลศาลเจา้ไก่ต่อ กวา้ง 6 เมตร ยาว 625 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,750 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลศาลเจา้ไก่ต่อ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ สาย 1 2,100,000                    

การจดัสวสัดกิารทางสงัคม 3,156,000                 

งบอดุหนุน 3,156,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,156,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงสถานสงเคราะหค์นชรา แห่ง 1 3,156,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารสถานสงเคราะหค์นชราบา้นเขาบ่อแกว้  

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครสวรรค ์อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 2,000,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเกบ็พสัดุ สถานสงเคราะหค์นชราบา้น

เขาบ่อแกว้ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครสวรรค ์อ าเภอพยหุะคีรี  แห่ง 1 1,156,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 17,882,100                

งบอดุหนุน 17,882,100                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,882,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 17,882,100                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 12,379,800                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลล า

พยนต ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพยนต ์อ าเภอตากฟ้า จงัหวดั หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลช่องแค เทศบาล

ต าบลช่องแค อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาง

เคียน องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเคียน อ าเภอชมุแสง จงัหวดั หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสะเดาซา้ย ดองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหว้ยน า้หอม อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลไผ่สงิห ์องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลไผ่สงิห ์อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโพธิ์ศรี องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลวงัน า้ลดั อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลตากฟ้า 

แห่งที่ 2 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จงัหวดั หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน  ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไผ่ลอ้ม องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 14,114,600                

งบอดุหนุน 14,114,600                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,114,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 14,114,600                   

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

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลหว้ยใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ย

ใหญ่ อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย ตอก หลงั 1 7,909,500                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั (จริประวตั)ิ นครสวรรค ์

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครสวรรค ์อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ หลงั 1 7,909,500                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 8,087,000                 

งบอดุหนุน 8,087,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,087,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 8,087,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นสะพาน

มอญ หมู่ที่ 1 ต าบลบางประมงุ เทศบาลต าบลบางประมงุ อ าเภอโกรก แห่ง 1 2,217,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นแหลมยาง 

2 หมู่ที่ 1 ต าบลฆะมงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลฆะมงั อ าเภอชมุแสง แห่ง 1 481,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นมะขาม

เรียง หมู่ที่ 3 ต าบลฆะมงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลฆะมงั อ าเภอชมุแสง แห่ง 1 124,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นบางตา

หงายใต ้หมู่ที่ 4 ต าบลบางตาหงาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางตาหงาย

 อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,290,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นส าโรง หมู่

ที่ 4 ต าบลน า้ทรง องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ทรง อ าเภอพยหุะคีรี แห่ง 1 1,325,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นแหลงยาง 

หมู่ที่ 5 ต าบลน า้ทรง องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ทรง อ าเภอพยหุะคีรี แห่ง 1 1,325,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นยางขาว 2 

หมู่ที่ 6 ต าบลยางขาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางขาว อ าเภอพยหุะคีรี แห่ง 1 1,325,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 4,904,200                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 4,904,200                 

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 2,843,200                 

งบลงทนุ 2,843,200                 

ครุภณัฑ์ 2,067,700                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 2,040,000                    

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครสวรรค ์

ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 17 2,040,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครสวรรค ์

ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 27,700                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 775,500                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 775,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

นครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 495,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งเกบ็เอกสารราชการส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 280,000                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 2,061,000                 

งบลงทนุ 2,061,000                 

ครุภณัฑ์ 2,061,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,061,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครสวรรค ์

ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 45 720,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดันครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั เครื่อง 45 675,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครสวรรค ์ต าบล

นครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 45 495,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง ชดุ 45 171,000                      

กระทรวงยตุธิรรม 27,738,900                

ส านกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม 25,762,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 25,762,000                

สนบัสนุนการบริหารจดัการหน่วยงานในสงักดัและใหบ้ริการแก่ประชาชนในดา้นงาน

ยตุธิรรม 25,762,000                

การอ านวยการดา้นการบริหารจดัการใหแ้ก่หน่วยงานในสงักดั 25,762,000                

งบลงทนุ 25,762,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,762,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 24,970,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวงยตุิธรรม จงัหวดั

นครสวรรค ์ต าบลกลางแดด อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 24,970,500                   

ค่าควบคุมงาน 791,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวง

ยตุิธรรม จงัหวดันครสวรรค ์ต าบลกลางแดด อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ แห่ง 1 791,500                      

กรมคุมประพฤติ 115,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 115,000                   

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 115,000                   

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 115,000                   

งบลงทนุ 115,000                   

ครุภณัฑ์ 15,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ศูนยฟ้ื์นฟู

สมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด กองบนิ 4    ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 100,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงประกอบเลี้ยง ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูต้ิดยา

เสพติด กองบนิ 4 ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 100,000                      

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 737,300                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 737,300                   

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 44,500                     

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 44,500                     

งบลงทนุ 44,500                     

ครุภณัฑ์ 44,500                        
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ครุภณัฑส์ านกังาน 8,500                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั ชดุ 1 8,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 36,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั สถานพนิิจ

และคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคต์ก 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 36,000                        

เดก็และเยาวชนไดร้บัการพฒันาพฤตนิิสยั 692,800                   

พฒันาพฤตนิิสยัเดก็และเยาวชนในศูนยฝึ์กและอบรมโดยการจดัการศึกษาสายสามญั 692,800                   

งบลงทนุ 692,800                   

ครุภณัฑ์ 692,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 24,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 

จงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

เขต 6 จงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ ตู ้ 2 16,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ศูนยฝึ์กและ

อบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคต์ก 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน  ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 6 จงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน  ศูนยฝึ์กและอบรมเด็ก

และเยาวชนเขต 6 จงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊   ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 

จงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั ศูนยฝึ์ก

และอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคต์ก 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 36,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง  ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จงัหวดันครสวรรค ์ ต าบล

นครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 19,300                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 56,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตเ์บนซนิ สูบน า้ได ้

1,000 ลติรต่อนาท ี ขนาด  5 แรงมา้ ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต

 6 จงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ เครื่อง 3 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ มอเตอรไ์ฟฟ้า สูบน า้ได ้1,130

 ลติรต่อนาท ีศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จงัหวดันครสวรรค ์ 

ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 16,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 80,800                        

รายการระดบัที1่: จกัรท าลวดลาย   ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6

 จงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั เครื่อง 1 8,800                         
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รายการระดบัที1่: จกัรพนัริม แบบธรรมดา  ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 6 จงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 28,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรพนัริม แบบอตุสาหกรรม  ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 6 จงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรอตุสาหกรรม แบบเยบ็ผา้  ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 6 จงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 16,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  ขนาด 10 กโิลวตัต ์ศูนยฝึ์กและอบรม

เด็กและเยาวชนเขต 6 จงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 300,000                      

ครุภณัฑโ์รงงาน 88,000                        

รายการระดบัที1่: กบไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 5 น้ิว ศูนยฝึ์กและอบรมเด็ก

และเยาวชนเขต 6 จงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ตวั 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: แม่แรงตะเฆ่  ขนาด 3 ตนั ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 6 จงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ตวั 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: แม่แรงตะเฆ่  ขนาด 5 ตนั ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 6 จงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ตวั 1 28,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจบัโลหะแบบมอืถอื ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 6 จงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 4 40,000                        

กรมราชทณัฑ์ 1,124,600                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 19,000                     

ผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจนไ์ดร้บัการควบคุม ดูแล 19,000                     

ควบคุมผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจน์ 19,000                     

งบลงทนุ 19,000                     

ครุภณัฑ์ 19,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ สถานตรวจพสูิจน ์

สงักดัทณัฑสถานเปิดหนองน า้ขุน่  ต าบลบา้นแดน อ าเภอบรรพตพสิยั เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ สถานตรวจพสูิจนส์งักดั

เรือนจ ากลางนครสวรรค ์ ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั เครื่อง 1 9,500                         

แผนงานยทุธศาสตรส่์งเสริมระเบยีบวนิยั คุณธรรม และจริยธรรม 125,000                   

โครงการพฒันาจติใจและเตรียมผูต้อ้งขงัเพือ่คนืคนดกีลบัสู่สงัคม 125,000                   

อบรมผูต้อ้งขงัเพือ่เตรียมความพรอ้มก่อนปลอ่ย 125,000                   

งบลงทนุ 125,000                   

ครุภณัฑ์ 125,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 125,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยา แบบใชแ้รงลม ชนิดสะพายหลงั ขนาด 3.5 

แรงมา้ ทณัฑสถานเปิดหนองน า้ขุน่  ต าบลบา้นแดน อ าเภอบรรพตพสิยั เครื่อง 5 125,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 980,600                   
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ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 980,600                   

ควบคุมผูต้อ้งขงั 980,600                   

งบลงทนุ 980,600                   

ครุภณัฑ์ 980,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 30,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 20,000 บทียูี เรือนจ ากลางนครสวรรค ์ 

ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 30,600                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 950,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกขยะ  ขนาด  1  ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์แบบเปิด

ขา้งเททา้ย   เรือนจ ากลางนครสวรรค ์ ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืง คนั 1 950,000                      

กระทรวงแรงงำน 1,023,800                 

กรมการจดัหางาน 872,800                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 312,500                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 195,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 117,500                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 11,500                     

งบด าเนินงาน 11,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,500                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,300                         

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                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 490,200                   
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ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 490,200                   

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 490,200                   

งบลงทนุ 490,200                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 490,200                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 490,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานจดัหางานจงัหวดันครสวรรค ์ 

ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 490,200                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 70,100                     

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 56,600                     

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                         

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                         

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 151,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 151,000                   

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 151,000                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการจดัสวสัดกิารนอกเหนือกฎหมาย 26,000                     

งบลงทนุ 26,000                     

ครุภณัฑ์ 26,000                        

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

ศูนยค์วามปลอดภยัแรงงานเขต 6 (นครสวรรค)์  ต าบลนครสวรรคต์ก 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 26,000                        

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 125,000                   

งบลงทนุ 125,000                   

ครุภณัฑ์ 125,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 125,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด ของ ศูนยค์วามปลอดภยั

แรงงานเขต 6 (นครสวรรค)์  ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ประชมุ พรอ้มเกา้อี้ ขนาด 13 ที่น ัง่ ของ  ศูนย์

ความปลอดภยัแรงงานเขต 6 (นครสวรรค)์  ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 25,000                        

กระทรวงวฒันธรรม 409,500                   

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 409,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 409,500                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 409,500                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 330,300                   

งบลงทนุ 330,300                   

ครุภณัฑ์ 330,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 116,500                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานวฒันธรรมจงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคอ์อก

 อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็  แบบ 2 บาน  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

นครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั ตู ้ 3 16,500                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 213,800                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSL-R ความละเอยีดไม่

นอ้ยกวา่ 24 ลา้นพกิเซล พรอ้มเลนสถ์า่ยภาพ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

นครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั ชดุ 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพเคลือ่นไหว (VDO) ระบบดจิติอล   

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ตวั 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุพรอ้มติดต ัง้อปุกรณ์  

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 155,800                      

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 79,200                     

งบลงทนุ 79,200                     

ครุภณัฑ์ 79,200                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 79,200                        



74 / 175

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืง ชดุ 4 79,200                        

กระทรวงศึกษำธิกำร 2,208,529,034            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 530,941,600              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 1,307,000                 

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 1,307,000                 

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 1,307,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,307,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 1,307,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 69,559,300                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 69,559,300                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 21,821,900                

งบอดุหนุน 21,821,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 21,821,900                   

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

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 8,272,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 47,737,400                

งบอดุหนุน 47,737,400                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 47,737,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 32,361,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 15,376,000                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 720,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 720,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 720,000                   

งบรายจ่ายอื่น 720,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 720,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 452,285,900              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 452,285,900              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 26,154,600                

งบอดุหนุน 26,154,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 26,154,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 4,286,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 4,449,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 17,419,600                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 426,131,300              

งบอดุหนุน 426,131,300              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 426,131,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 363,674,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 20,753,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 11,919,600                   
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รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 11,552,300                   

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 18,231,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 7,069,400                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 4,690,000                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 4,690,000                 

งบลงทนุ 4,690,000                 

ครุภณัฑ์ 2,549,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,728,000                    

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

แผ่นต่อนาท ี ส านกังานศึกษาธกิารภาค 18  ต าบลวดัไทร อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน 

(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิารภาค 18  เครื่อง 10 324,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารภาค 18  ต าบลวดัไทร 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: กลอ้ง CCTV ขนาด 16 ตวั พรอ้มอปุกรณ์ ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค 18  ต าบลวดัไทร อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 51,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนเนอร ์ส านกังานศึกษาธกิารภาค 18  ต าบลวดั

ไทร เครื่อง 2 27,200                        

รายการระดบัที1่: ถงัดบัเพลงิ สามารถดบัเพงิไดอ้ยา่งนอ้ย 3 ประเภท A B C

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 18  ต าบลวดัไทร อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั

นครสวรรค์ ถงั 4 20,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารภาค 18  ต าบล

วดัไทร ตู ้ 5 27,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

นครสวรรค ์ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

นครสวรรค ์ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครสวรรค ์ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

นครสวรรค ์ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครสวรรค ์

ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

นครสวรรค ์ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครสวรรค ์

ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดันครสวรรค ์ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครสวรรค ์ต าบลปากน า้โพ อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดันครสวรรค ์ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ เครื่อง 2 3,600                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดันครสวรรค ์ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดันครสวรรค ์ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครสวรรค ์

ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 10 12,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 110 กโิลกรมั  ส านกังานศึกษาธกิารภาค 

18  เครื่อง 1 14,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 89,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค 18  ต าบลวดัไทร อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานศึกษาธกิารภาค 18  

ต าบลวดัไทร อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ตู ้ 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ส านกังานศึกษาธกิารภาค 18

  เครื่อง 1 14,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 721,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครสวรรค ์ต าบลปากน า้โพ 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครสวรรค ์ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครสวรรค ์ต าบลปากน า้โพ อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

นครสวรรค ์ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI 

Lumens ส านกังานศึกษาธกิารภาค 18  ต าบลวดัไทร อ าเภอเมอืง เครื่อง 2 85,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ  200 

น้ิว 

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 18  ต าบลวดัไทร อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั จอ 2 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุพรอ้มอปุกรณ์และ

ติดต ัง้ 

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 18  ต าบลวดัไทร อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ส านกังานศึกษาธกิารภาค 18  

ต าบลวดัไทร อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

1920x1080 พกิเซล ขนาด 60 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารภาค 18  ต าบลวดั

ไทร อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 4 148,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ มอรเ์ตอรไ์ฟฟ้า สูบได ้450 

ลติรต่อนาท ีส านกังานศึกษาธกิารภาค 18  ต าบลวดัไทร อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 11,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,140,500                    
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ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 145,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้อาคารหอ้งประชมุส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดันครสวรรค ์  ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั รายการ 1 93,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้อาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

นครสวรรค ์  ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ รายการ 1 52,000                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 837,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครสวรรค ์  

ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ รายการ 1 528,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอ้งประชมุส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

นครสวรรค ์  ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ รายการ 1 308,600                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 1,157,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมรางระบายน า้ คสล. ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค 18   ต าบลวดัไทร อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั รายการ 1 1,157,100                    

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 1,438,600                 

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 1,438,600                 

งบลงทนุ 1,438,600                 

ครุภณัฑ์ 1,438,600                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,438,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครสวรรค ์ต าบลปากน า้โพ อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 35 560,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดันครสวรรค ์ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั ชดุ 35 133,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารภาค 18 นครสวรรค ์ต าบลวดัไทร อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 25 400,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิารภาค 

18 นครสวรรค ์ต าบลวดัไทร อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 25 95,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก้ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครสวรรค ์ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่:  ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

 และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดันครสวรรค ์ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน  

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 18 นครสวรรค ์ต าบลวดัไทร อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิารภาค 

18 นครสวรรค ์ต าบลวดัไทร อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 7,600                         



78 / 175

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

นครสวรรค ์ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารภาค 18 

นครสวรรค ์ต าบลวดัไทร อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครสวรรค ์ต าบลปากน า้โพ อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารภาค 18 นครสวรรค ์ต าบลวดัไทร อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครสวรรค ์ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 18 นครสวรรค ์ต าบลวดัไทร อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 7,700                         

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 766,800                   

จดัการศึกษานอกระบบ 766,800                   

งบลงทนุ 766,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 766,800                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 268,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหลงัคา ส านกังาน กศน.จงัหวดันครสวรรค ์

ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 268,800                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 498,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัราชการ  ส านกังาน กศน.

จงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคอ์อก  อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ แห่ง 1 498,000                      

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 174,000                   

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 174,000                   

งบลงทนุ 174,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 174,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 174,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอแม่วงศ ์

ต าบลแม่วงศ ์อ าเภอแม่วงศ ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 174,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 903,133,134              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,802,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,802,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,802,154                 

งบด าเนินงาน 1,802,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,802,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,802,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 600,200                   

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 600,200                   

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 600,200                   
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งบลงทนุ 600,200                   

ครุภณัฑ์ 600,200                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนตากฟ้า

วชิาประสทิธิ์ ต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 659,439,640              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 628,637,300              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 628,637,300              

งบอดุหนุน 628,637,300              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 628,637,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 111211 628,637,300                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 111211 87,613,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 111211 43,231,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 111211 45,394,100                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 111211 75,575,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 111211 376,822,500                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 30,802,340                

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 8,428,000                 

งบลงทนุ 8,428,000                 

ครุภณัฑ์ 4,200,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัศรีสวรรคส์งัฆาราม ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดับางม่วง ต าบลวดัไทร อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัหวัถนน ต าบลบางพระหลวง อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นคลองม่วง ต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัหนองพรมหน่อ ต าบลเนินกวา้ว อ าเภอโกรกพระ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเนิน ต าบลโคกหมอ้ อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัคลองเกษมเหนือ ต าบลไผ่สงิห ์อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัหนองโก ต าบลหนองกระเจา อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนพยหุะศึกษาคาร ต าบลพยหุะ อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดับา้นบน ต าบลม่วงหกั อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนอนุบาลพยหุะคีร(ีวดัพระปรางคเ์หลอืง) ต าบลท่าน า้ออ้ย อ าเภอ

พยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นด ารงรกัษ(์ประชาอทุศิ) ต าบลอดุมธญัญา อ าเภอตากฟ้า ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองสซีอ ต าบลหนองหมอ้ อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองหลวง ต าบลหนองหลวง อ าเภอท่าตะโก จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นท านบ ต าบลท านบ อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัสระแกว้ ต าบลสระแกว้ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นวงัหนิ ต าบลหว้ยน า้หอม อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนธารทหาร(แสงสวา่งอปุถมัภ)์ ต าบลธารทหาร อ าเภอหนองบวั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนวดัหว้ยร่วม ต าบลหว้ยร่วม อ าเภอหนองบวั จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นตะกรุด ต าบลวงัซา่น อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนรฐัราษฎรอ์นุสรณ์ ต าบลบงึปลาทู อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,228,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,228,000                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัศรีสวรรคส์งัฆาราม ต าบลนครสวรรคอ์อก 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดับางม่วง ต าบลวดัไทร อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัหวัถนน ต าบลบางพระหลวง อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 301,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นคลองม่วง ต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรกพระ

 จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัหนองพรมหน่อ ต าบลเนินกวา้ว อ าเภอ

โกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 254,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัคลองเกษมเหนือ ต าบลไผ่สงิห ์อ าเภอ

ชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 82,000                        

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัหนองโก ต าบลหนองกระเจา อ าเภอชมุแสง 

จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 235,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนพยหุะศึกษาคาร ต าบลพยหุะ อ าเภอพยหุะคีรี 

จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดับา้นบน ต าบลม่วงหกั อ าเภอพยหุะคีรี 

จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 177,000                      
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รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นด ารงรกัษ(์ประชาอทุศิ) ต าบลอดุมธญัญา 

อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 384,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองสซีอ ต าบลหนองหมอ้ อ าเภอตาคล ี

จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 121,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองหลวง ต าบลหนองหลวง อ าเภอท่า

ตะโก จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 304,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นท านบ ต าบลท านบ อ าเภอท่าตะโก จงัหวดั แห่ง 1 304,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัสระแกว้ ต าบลสระแกว้ อ าเภอลาดยาว แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนธารทหาร(แสงสวา่งอปุถมัภ)์ ต าบลธารทหาร 

อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นตะกรุด ต าบลวงัซา่น อ าเภอแม่วงก ์ แห่ง 1 360,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 22,374,340                

งบลงทนุ 22,374,340                

ครุภณัฑ์ 22,374,340                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 15,934,340                   

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน อนุบาลเกา้เลี้ยว(วดัเกา้เลี้ยว  ต าบล

เกา้เลี้ยว  อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน สงัขบ์ุญธรรมราษฎรนุ์สรณ์  ต าบล

เขาดนิ  อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองหวัเรือ  ต าบลมหาโพธ ิ

อ าเภอเกา้เลี้ยว  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัหวัดงใต(้บางทองประชาสรรค)์ 

ต าบลหวัดง  อ าเภอเกา้เลี้ยว  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน โอสถสภาอปุถมัภ ์ ต าบลเขาดนิ 

อ าเภอเกา้เลี้ยว  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัมหาโพธใิต ้ ต าบลมหาโพธ ิ 

อ าเภอเกา้เลี้ยว  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัหนองเต่า ต าบลหนองเต่า  อ าเภอ

เกา้เลี้ยว  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัหวัดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์) 

ต าบลหวัดง  อ าเภอเกา้เลี้ยว  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 48,140                        
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน อนุบาลโกรกพระ  ต าบลโกรกพระ 

อ าเภอโกรกพระ  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดันากลาง ต าบลนากลาง  อ าเภอ

โกรกพระ  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัท่าซดุ(เจริญศิลป์)  ต าบลบางประ

มงุ  อ าเภอโกรกพระ  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัหนองพรมหน่อ  ต าบลเนินกวา้ว 

อ าเภอโกรกพระ  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคลองม่วง  ต าบลเนินศาลา  

อ าเภอโกรกพระ  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ราษฎรอ์ทุศิ ต าบลบางประมงุ  

อ าเภอโกรกพระ  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนวดับา้นหวา้ประชาประสาทวทิย์

  ต าบลยางตาล  อ าเภอโกรกพระ  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัฆะมงั ต าบลฆะมงั  อ าเภอชมุแสง ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัดงกะพี้ ต าบลท่าไม ้ อ าเภอ

ชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัคลองยาง ต าบลบางเคียน  อ าเภอ

ชมุแสง  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัพนัลาน ต าบลพนัลาน  อ าเภอ

ชมุแสง  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัหนองโก ต าบลหนองกระเจา  

อ าเภอชมุแสง  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนวดัเกยไชยเหนือ(นิรภยัประชา

นุกูล)  ต าบลเกยไชย อ าเภอชมุแสง  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเนิน ต าบลโคกหมอ้  อ าเภอ

ชมุแสง  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัทบักฤชเหนือ  ต าบลทบักฤช 

อ าเภอชมุแสง  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน อนุบาลชมุแสง(วดัทบักฤชกลาง) 

ต าบลทงักฤช  อ าเภอชมุแสง  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 48,140                        
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัคลองเกษมเหนือ  ต าบลไผ่สงิห ์

อ าเภอชมุแสง  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองไมแ้ดง  ต าบลนิคมเขาบ่อ

แกว้  อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นซบัผกักาด  ต าบลเขากะลา 

อ าเภอพยหุะคีรี  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัคลองบางเดื่อ  ต าบลน า้ทรง 

อ าเภอพยหุะคีรี  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นสระบวั ต าบลนิคมเขาบ่อแกว้ 

อ าเภอพยหุะคีรี  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหว้ยบง ต าบลเขากะลา  อ าเภอ

พยหุะคีรี  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน เขาทอง ต าบลเขาทอง  อ าเภอพยหุะ

คีรี  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน อนุบาลพยหุะคีร(ีวดัพระปรางค์

เหลอืง)  ต าบลท่าน า้ออ้ย อ าเภอพยหุะคีรี  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัหนองเขนง  ต าบลหนองกรด 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัศรีอทุุมพร  ต าบลหนองกรด 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นช่อกระถนิพฒันา  ต าบลหนอง

ปลงิ  อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนวดับา้นแก่ง  ต าบลบา้นแก่ง 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดับา้นมะเกลอื  ต าบลบา้นมะเกลอื 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัหนองปลงิ  ต าบลหนองปลงิ 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนนครสวรรคป์ญัญานุกูล  ต าบล

นครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัเกรียงไกร(โพธิ์ประสทิธิ์)  ต าบล

เกรียงไกร  อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน อนุบาลเมอืงนครสวรรค(์เขากบ

ววิรณ์สุขวทิยา)  ต าบลปากน า้โพ  อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ จงัหวดั ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดับางม่วง ต าบลวดัไทร  อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์ จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัหนองกระโดน  ต าบลหนอง

กระโดน  อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัวงัยาง ต าบลตะเคียนเลือ่น  

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 5 240,700                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนวดัเกาะหงษ(์นิโรธธรรม

รงัสรรค)์  ต าบลตะเคียนเลือ่น  อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัท่าทอง ต าบลนครสวรรค ์ อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์ จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัหวัถนน ต าบลบางพระหลวง  

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัคลองคาง(แดงประชานุกูล)  

ต าบลบงึเสนาท  อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัสนัติธรรม ต าบลหนองกรด  

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน เขาหนิกราวประชาสรรค ์ ต าบลปาง

สวรรค ์ อ าเภอชมุตาบง จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นตลิง่สูงสามคัคี  ต าบลชมุตาบง 

อ าเภอชมุตาบง  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นปางงู ต าบลปางสวรรค ์ อ าเภอ

ชมุตาบง  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นปางสวรรค ์ ต าบลปางสวรรค ์

อ าเภอชมุตาบง  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นปางชยั ต าบลปางสวรรค ์ 

อ าเภอชมุตาบง  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นชมุม่วง ต าบลชมุตาบง  อ าเภอ

ชมุตาบง  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน อนุบาลชมุตาบง  ต าบลชมุตาบง 

อ าเภอชมุตาบง  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 48,140                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเขาจ ัก๊จ ัน่  ต าบลชมุตาบง 

อ าเภอชมุตาบง  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองจกิ  ต าบลชมุตาบง  

อ าเภอชมุตาบง  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัธรรมจริยาวาส  ต าบลหนองกรด 

 อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัหูกวาง(เปรื่องอุ่นอทุศิ)  ต าบลหู

กวาง  อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัวงฆอ้ง(ราษฎรสุ์ริยศึกษา)  ต าบล

ด่านชา้ง  อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดับางแกว้(บางแกว้พทิยาคม)  

ต าบลบางแกว้  อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัมาบมะขาม  ต าบลเจริญผล 

อ าเภอบรรพตพสิยั  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นงิ้วแบ ้ต าบลตาขดี  อ าเภอ

บรรพตพสิยั  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองน า้เขยีว  ต าบลท่างิ้ว  

อ าเภอบรรพตพสิยั  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัววิติตาราม  ต าบลบางตาหงาย 

อ าเภอบรรพตพสิยั  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัมงคลสถติย ์ ต าบลบางตาหงาย 

อ าเภอบรรพตพสิยั  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบงึราษฎร ์ ต าบลบางตาหงาย 

อ าเภอบรรพตพสิยั  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดับา้นพลงั ต าบลหนองกรด  

อ าเภอบรรพตพสิยั  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัหนองกรด  ต าบลหนองกรด 

อ าเภอบรรพตพสิยั  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนบา้นคลองเคียน(ประชาสามคัค)ี

 ต าบลหนองกรด  อ าเภอบรรพตพสิยั  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัจกิลาด ต าบลหนองตางู  อ าเภอ

บรรพตพสิยั  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 4 192,560                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดับา้นคลอง  ต าบลอ่างทอง อ าเภอ

บรรพตพสิยั  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัหนองปลาไหล  ต าบลด่านชา้ง 

อ าเภอบรรพตพสิยั  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดับา้นไผ่ ต าบลตาสงั  อ าเภอ

บรรพตพสิยั  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัคลองสองหน่อ  ต าบลตาสงั 

อ าเภอบรรพตพสิยั  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน อนุบาลบรรพตพสิยั(วดัสม้เสี้ยว) 

ต าบลท่างิ้ว  อ าเภอบรรพตพสิยั  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ราษฎรร่์วมสามคัคี  ต าบลบงึปลาทู 

อ าเภอบรรพตพสิยั  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัหนองตางู ต าบลหนองตางู  

อ าเภอบรรพตพสิยั  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน สวนป่าแม่กะส ี ต าบลแม่เปิน  

อ าเภอแม่เปิน  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นท่ามะกรูด  ต าบลแม่เปิน อ าเภอ

แม่เปิน  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคลองสมบูรณ์  ต าบลแม่เปิน 

อ าเภอแม่เปิน  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นพนาสวรรค ์ ต าบลแม่เปิน  

อ าเภอแม่เปิน  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นปางสุด ต าบลแม่เลย่ ์ อ าเภอแม่

วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน อนุบาลแม่วงก(์บา้นมฤคทายวนั) 

ต าบลแม่เลย่ ์ อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นตะกรุด ต าบลวงัซา่น  อ าเภอแม่

วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนิดาด ต าบลแม่เลย่ ์ อ าเภอแม่

วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นวงัซา่น ต าบลวงัซา่น  อ าเภอแม่

วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นวงัน า้ขาว  ต าบลเขาชนกนั 

อ าเภอแม่วงก ์ จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นวงัชมุพร  ต าบลเขาชนกนั 

อ าเภอแม่วงก ์ จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคลองไทร  ต าบลแม่เลย ์ อ าเภอ

แม่วงก ์ จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นใหม่ศรีนคร  ต าบลแม่เลย่ ์ 

อ าเภอแม่วงก ์ จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นไร่ไทรทองพระยาลบัแล  ต าบล

แม่วงก ์ อ าเภอแม่วงก ์ จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเขาแม่กระทู ้ ต าบลแม่วงก ์ 

อ าเภอแม่วงก ์ จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นตะแบกงาม  ต าบลแม่สงก ์ 

อ าเภอแม่วงก ์ จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นตลกุขอ่ยน า้  ต าบลเขาชนกนั 

อ าเภอแม่วงก ์ จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเนินใหม่  ต าบลเขาชนกนั 

อ าเภอแม่วงก ์ จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นปางขนุน  ต าบลแม่เลย ์ อ าเภอ

แม่วงก ์ จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคลองน า้โจน  ต าบลแม่วงก ์

อ าเภอแม่วงก ์ จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดอนจงัหนั  ต าบลเนินขี้เหลก็ 

อ าเภอลาดยาว  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบงึหลม่ ต าบลบา้นไร่  อ าเภอ

ลาดยาว  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบ่อกะปุง  ต าบลบา้นไร่  อ าเภอ

ลาดยาว  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดับา้นไร่ ต าบลบา้นไร่  อ าเภอ

ลาดยาว  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัสวนหลวง  ต าบลบา้นไร่  อ าเภอ

ลาดยาว  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 4 192,560                      
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ไตรประชาสามคัคี  ต าบลวงัมา้  

อ าเภอลาดยาว  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดอนพลอง  ต าบลวงัเมอืง 

อ าเภอลาดยาว  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัสระแกว้ ต าบลสระแกว้  อ าเภอ

ลาดยาว  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัหนองยาว ต าบลหนองยาว  

อ าเภอลาดยาว  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นศรีไกรลาศ  ต าบลหว้ยน า้หอม 

อ าเภอลาดยาว  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นวงัหนิ ต าบลหว้ยน า้หอม  

อ าเภอลาดยาว  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นศรีทอง ต าบลหว้ยน า้หอม  

อ าเภอลาดยาว  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัสงัฆวถิ ีต าบลเนินขี้เหลก็  อ าเภอ

ลาดยาว  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัวงัมา้(ชนประสทิธิ์วทิยา)  ต าบล

วงัมา้ อ าเภอลาดยาว  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นศาลเจา้ไก่ต่อ  ต าบลศาลเจา้ไก่

ต่อ อ าเภอลาดยาว  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโพธิ์ศรีสามคัคี  ต าบลศาลเจา้ไก่

ต่อ อ าเภอลาดยาว  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบุรีรมัย ์ต าบลศาลเจา้ไก่ต่อ  

อ าเภอลาดยาว  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดงสเีสยีด  ต าบลสระแกว้ 

อ าเภอลาดยาว  จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 144,420                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,440,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองคลา้ ต าบลเขาดนิ อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนวดัมหาโพธเิหนือ ต าบลมหาโพธ ิอ าเภอเกา้เลี้ยว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางใหญ่ ต าบลหนองเต่า อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองแพงพวย ต าบลหนองเต่า อ าเภอเกา้เลี้ยว ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งตาท ัง่(ศิริราษฎรบ์  ารุง) ต าบลหนองเต่า อ าเภอ

เกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนวดัเขาดนิเหนือ ต าบลเขาดนิ อ าเภอเกา้เลี้ยว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแหลมยาง ต าบลเกา้เลี้ยว อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัมรรครงัสฤษดิ์ ต าบลเขาดนิ อ าเภอเกา้เลี้ยว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดงเมอืง ต าบลเขาดนิ อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินพะยอม ต าบลหวัดง อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยรัว้(เสนาณรงคอ์ปุถมัภ)์ ต าบลหนองเต่า 

อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนศึกษาศาสตร ์ต าบลหนองเต่า อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลหวัดง 

อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสระวทิยา ต าบลยางตาล อ าเภอโกรกพระ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกระจงังาม ต าบลโกรกพระ อ าเภอโกรกพระ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาถ า้พระ ต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรกพระ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศาลาแดง ต าบลศาลาแดง อ าเภอโกรกพระ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัมโนราษฎร ์ต าบลบางประมงุ อ าเภอโกรกพระ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหาดสูง ต าบลหาดสูง อ าเภอโกรกพระ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินศาลา ต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรกพระ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาปูน ต าบลนากลาง อ าเภอโกรกพระ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินเวยีง ต าบลบางมะฝ่อ อ าเภอโกรกพระ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเนินกะพี้ ต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรกพระ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางมะฝ่อ ต าบลบางมะฝ่อ อ าเภอโกรกพระ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพธิ์งาม ต าบลบางประมงุ อ าเภอโกรกพระ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางมะฝ่อ ต าบลบางมะฝ่อ อ าเภอโกรกพระ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนภาณุฑตักรีฑาเวทย ์ต าบลยางตาล อ าเภอโกรกพระ ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าจนัทน(์ส าลปีระชานุเคราะห)์ ต าบลพนัลาน 

อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปากคลองปลากด ต าบลพนัลาน อ าเภอชมุแสง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหวักะทุ่ม ต าบลพกิลุ อ าเภอชมุแสง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงขยุ ต าบลหนองกระเจา อ าเภอชมุแสง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่ากร่าง ต าบลท่าไม ้อ าเภอชมุแสง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัใหญ่ ต าบลท่าไม ้อ าเภอชมุแสง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตน้โพธิ(์ประชานุกูล) ต าบลโคกหมอ้ อ าเภอชมุแสง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัแสงรงัสรรค ์ต าบลพนัลาน อ าเภอชมุแสง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดอนสนวน ต าบลทบักฤชใต ้อ าเภอชมุแสง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าไม ้ต าบลท่าไม ้อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่านา ต าบลเกยไชย อ าเภอชมุแสง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนวดัคลองปลากด ต าบลทบักฤช อ าเภอชมุแสง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางเคียน ต าบลบางเคียน อ าเภอชมุแสง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นลาด ต าบลบางเคียน อ าเภอชมุแสง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัไผ่สงิห ์ต าบลไผ่สงิห ์อ าเภอชมุแสง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าเตียน ต าบลท่าไม ้อ าเภอชมุแสง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงัใหญ่ ต าบลท่าไม ้อ าเภอชมุแสง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองขอน ต าบลท่าไม ้อ าเภอชมุแสง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเนินสะเดา ต าบลบางเคียน อ าเภอชมุแสง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นประชาสามคัคี ต าบลบางเคียน อ าเภอชมุแสง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบงึหมนั(นิรภยัประชานุเคราะห)์ ต าบลบางเคียน 

อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าจนัทน(์ศกัด)ี ต าบลโคกหมอ้ อ าเภอชมุแสง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพธิ์หนองยาว ต าบลไผ่สงิห ์อ าเภอชมุแสง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพกิลุ ต าบลฆะมงั อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโพลง ต าบลหนองกระเจา อ าเภอชมุแสง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองกุ่ม ต าบลหนองกระเจา อ าเภอชมุแสง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางไซ ต าบลพกิลุ อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าโก ต าบลยางขาว อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโป่งสวรรค ์ต าบลนิคมเขาบ่อแกว้ อ าเภอพยหุะคีรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสามแยกเจา้พระยา ต าบลยา่นมทัรี อ าเภอพยหุะคีรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัยางขาว ต าบลยางขาว อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนยา่นคีรี ต าบลเขากะลา อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเขาบ่อพลบั ต าบลม่วงหกั อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเต่า ต าบลเขากะลา อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองกลอย ต าบลเขากะลา อ าเภอพยหุะคีรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเขาสระนางสรง ต าบลนิคมเขาบ่อแกว้ อ าเภอพยหุะคีรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองคลอ่ ต าบลน า้ทรง อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่ศึกษา ต าบลสระทะเล อ าเภอพยหุะคีรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นธารหวาย ต าบลสระทะเล อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเขาสามยอด ต าบลเขากะลา อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสระเศรษฐ ีต าบลน า้ทรง อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนกระชาย ต าบลยางขาว อ าเภอพยหุะคีรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นบน ต าบลม่วงหกั อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาไมเ้ดน ต าบลท่าน า้ออ้ย อ าเภอพยหุะคีรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหวังิ้ว ต าบลเนินมะกอก อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัใหม่ ต าบลน า้ทรง อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเนินมะกอก ต าบลเนินมะกอก อ าเภอพยหุะคีรี ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนประชาอทุศิ ต าบลยา่นมทัรี อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยา่นมทัรี ต าบลยา่นมทัรี อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นประดู่เฒ่า ต าบลเนินมะกอก อ าเภอพยหุะคีรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองหมู ต าบลเนินมะกอก อ าเภอพยหุะคีรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสามคัคีธรรม ต าบลหนองกรด อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสวรรคป์ระชากร ต าบลหนองกรด อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศรีอมัพวลัย ์ต าบลหนองกระโดน อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงัหนิ ต าบลวดัไทร อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดอนใหญ่ ต าบลหนองกรด อ าเภอเมอืงนครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัตะเคียนเลือ่น(รงัสวุีฒากาสอปุถมัภ)์ ต าบลตะเคียน

เลือ่น อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัยางงาม(ประชาพฒันา) ต าบลบางม่วง อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศรีสวรรคส์งัฆาราม ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าลอ้ ต าบลบางพระหลวง อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงัสวสัด ีต าบลหนองกระโดน อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนศิริราษฎรส์ามคัคี ต าบลบงึเสนาท อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับริรกัษป์ระชาสาร ต าบลหนองกระโดน อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเนินมะขามงาม ต าบลหนองกระโดน อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัชมุนุมสงฆ(์มงคลประชานุกูล) ต าบลเกรียงไกร 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อดนิสอพอง ต าบลกลางแดด อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        
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01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหาดทรายงาม ต าบลวดัไทร อ าเภอเมอืงนครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนศรีพูลราษฎรส์ามคัคี ต าบลหนองกระโดน อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเขามโน ต าบลหนองกระโดน อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสุวรรณประชาพฒันา ต าบลหนองกรด อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสุบรรณาราม ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขากะลา ต าบลพระนอน อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัรงังาม ต าบลพระนอน อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเกาะแกว้ ต าบลบา้นแก่ง อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคุง้วารี ต าบลบางม่วง อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสระงาม ต าบลบา้นมะเกลอื อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับงึน า้ใส ต าบลบา้นมะเกลอื อ าเภอเมอืงนครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงัไผ่ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทพัชมุพล ต าบลหนองกรด อ าเภอเมอืงนครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองโรง ต าบลหนองกรด อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเกรียงไกรเหนือ ต าบลเกรียงไกร อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสมานประชาชน ต าบลหนองกระโดน อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพรหมเขต ต าบลหนองกระโดน อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดักลางแดด ต าบลกลางแดด อ าเภอเมอืงนครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพระนอน ต าบลพระนอน อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นไร่ ต าบลพระนอน อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองโพธิ์พฒันา ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศรทัธาราม ต าบลเจริญผล อ าเภอบรรพตพสิยั ชดุ 1 20,000                        



94 / 175

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเจด็หาบ ต าบลตาขดี อ าเภอบรรพตพสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเขาหว้ยลงุ ต าบลบา้นแดน อ าเภอบรรพตพสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกกวา้ง ต าบลหนองตางู อ าเภอบรรพตพสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าแรต ต าบลอ่างทอง อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพธิ์ขวญั ต าบลตาขดี อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคลองจนิดา ต าบลหนองตางู อ าเภอบรรพตพสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม(่ราษฎรบู์รณะ) ต าบลหนองกรด อ าเภอ

บรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวมิลประชาราษฎร ์ต าบลอ่างทอง อ าเภอบรรพต ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเจริญผล ต าบลเจริญผล อ าเภอบรรพตพสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งท่าเสา ต าบลด่านชา้ง อ าเภอบรรพตพสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัด่านชา้ง ต าบลด่านชา้ง อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเสอื ต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหดัไทยวทิยาอทุศิ ต าบลหูกวาง อ าเภอบรรพตพสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 59 (วดัสงัขวจิติร) ต าบลตาขดี อ าเภอ

บรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองคลา้ ต าบลด่านชา้ง อ าเภอบรรพตพสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่างิ้ว ต าบลท่างิ้ว อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองละมาน ต าบลด่านชา้ง อ าเภอบรรพตพสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงคู ้ต าบลตาขดี อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัธรรมรกัขติาราม ต าบลตาขดี อ าเภอบรรพตพสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสงัขสุทธาวาส ต าบลตาขดี อ าเภอบรรพตพสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นวงั ต าบลตาสงั อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัจนัทรท์อง ต าบลตาสงั อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัตาสงัใต ้ต าบลตาสงั อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        



95 / 175

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัประสาทวถิ ีต าบลบางแกว้ อ าเภอบรรพตพสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเทพสถาพร ต าบลบา้นแดน อ าเภอบรรพตพสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นแดน ต าบลบา้นแดน อ าเภอบรรพตพสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคลองธรรม ต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอ่างทอง ต าบลอ่างทอง อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งรวงทอง ต าบลเขาชนกนั อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเทพมงคลทอง ต าบลแม่วงก ์อ าเภอแม่วงก ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยบุใหญ่ ต าบลแม่เลย่ ์อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยอดหว้ยแกว้ ต าบลแม่เลย่ ์อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตะแบกงามสาขาธารมะยม ต าบลวงัซา่น อ าเภอแม่

วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสามคัคีธรรมราษฎรบ์  ารุง ต าบลแม่เลย่ ์อ าเภอแม่วงก ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไม ้ต าบลแม่เลย่ ์อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลานตะแบก ต าบลแม่วงก ์อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองน า้โจนสาขาบา้นสระหลวง ต าบลแม่วงก ์

อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเปราะ ต าบลวงัซา่น อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตะเคียนงาม ต าบลวงัซา่น อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองส าราญ ต าบลวงัซา่น อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองม่วง ต าบลวงัซา่น อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศรีกลัยานุสรณ์ ต าบลวงัซา่น อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองไทร สาขาบา้นใหม่แม่เรวา ต าบลแม่เลย่ ์

อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบอนใต ้ต าบลบา้นไร่ อ าเภอลาดยาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งตนั ต าบลบา้นไร่ อ าเภอลาดยาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดงหนองหลวง ต าบลหนองยาว อ าเภอลาดยาว ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองจกิรี ต าบลสรอ้ยละคร อ าเภอลาดยาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนจนัทราราษฎร ์ต าบลเนินขี้เหลก็ อ าเภอลาดยาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคลองสาล ีต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองไร่ ต าบลเนินขี้เหลก็ อ าเภอลาดยาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไตรราษฎรอ์ปุถมัภ ์ต าบลมาบแก อ าเภอลาดยาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสะเดาซา้ย ต าบลหว้ยน า้หอม อ าเภอลาดยาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าตะโก ต าบลศาลเจา้ไก่ต่อ อ าเภอลาดยาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งแม่น า้นอ้ย ต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองกระทุ่ม ต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นวงัดนิดาด ต าบลวงัมา้ อ าเภอลาดยาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัใหม่สามคัคี ต าบลศาลเจา้ไก่ต่อ อ าเภอลาดยาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัทบัเกวยีน ต าบลศาลเจา้ไก่ต่อ อ าเภอลาดยาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนกคลาน ต าบลหนองยาว อ าเภอลาดยาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนวดัเนินม่วง ต าบลบา้นไร่ อ าเภอลาดยาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแฟบ ต าบลบา้นไร่ อ าเภอลาดยาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไทรทองสามคัคี ต าบลบา้นไร่ อ าเภอลาดยาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองน า้แดง ต าบลบา้นไร่ อ าเภอลาดยาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัแหลมทองธรรมจกัร ต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเกาะเปา ต าบลวงัมา้ อ าเภอลาดยาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัส าราญ ต าบลวงัมา้ อ าเภอลาดยาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองช านาญ ต าบลศาลเจา้ไก่ต่อ อ าเภอลาดยาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นดอนโม่ ต าบลหนองนมววั อ าเภอลาดยาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสวนขวญั ต าบลสระแกว้ อ าเภอลาดยาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนกระดูกเน้ือ ต าบลหนองนมววั อ าเภอลาดยาว ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเขาสมกุ ต าบลหนองนมววั อ าเภอลาดยาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองนมววั ต าบลหนองนมววั อ าเภอลาดยาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัยิ้มแยม้ ต าบลหนองยาว อ าเภอลาดยาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศรลมัพร์าษฎรส์ามคัคีธรรม ต าบลหนองยาว 

อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมาบแก ต าบลมาบแก อ าเภอลาดยาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพนุกยูง ต าบลพนุกยูง อ าเภอตากฟ้า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นล า้เจริญ ต าบลอดุมธญัญา อ าเภอตากฟ้า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่สามคัคี ต าบลหนองพกิลุ อ าเภอตากฟ้า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหว้ยล าไย ต าบลหนองพกิลุ อ าเภอตากฟ้า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นชมุพล ต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นราษฎรอ์ปุถมัภ ์ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวฑูิรยป์ระชารกัษ ์ต าบลเขาชายธง อ าเภอตากฟ้า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพมุะค่า ต าบลอดุมธญัญา อ าเภอตากฟ้า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัประชาสรรค ์ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหลกัสบิเกา้สามคัคี ต าบลอดุมธญัญา อ าเภอตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสุขสนัต ์ต าบลอดุมธญัญา อ าเภอตากฟ้า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอดุมธญัญา ต าบลอดุมธญัญา อ าเภอตากฟ้า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพมุ่วง ต าบลอดุมธญัญา อ าเภอตากฟ้า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสระเกตุโมรี ต าบลอดุมธญัญา อ าเภอตากฟ้า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไร่ศรทัธาราษฎร ์ต าบลอดุมธญัญา อ าเภอตากฟ้า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไตรคีรี ต าบลพนุกยูง อ าเภอตากฟ้า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัตากลาน ต าบลหว้ยหอม อ าเภอตาคล ี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองขาม ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเขาดุม ต าบลหว้ยหอม อ าเภอตาคล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพธิ์งาม(สนานทองค าประชาสรรค)์ ต าบลตาคล ี

อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัถ า้ผาสุขใจ ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองพงัพวย ต าบลหวัหวาย อ าเภอตาคล ี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัคาง ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลาดตะกดุ(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) ต าบล

หว้ยหอม อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกระทุ่ม ต าบลจนัเสน อ าเภอตาคล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกกกวา้ว ต าบลพรหมนิมติ อ าเภอตาคล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสายน า้ทพิย ์ต าบลหวัหวาย อ าเภอตาคล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสซีอ ต าบลหนองหมอ้ อ าเภอตาคล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเขาเจดยี ์ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกกระดี่ ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัเขาตาคล ีต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองหมอ้ ต าบลหนองหมอ้ อ าเภอตาคล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองตาราม ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนม่วงนอ้ยประชาสามคัคี ต าบลหวัหวาย อ าเภอตาคล ี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาปูน ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสระแกว้ ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวาปีรตันาราม ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไมแ้ดง ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับ่อนิมติ ต าบลช่องแค อ าเภอตาคล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสวา่ง ต าบลช่องแค อ าเภอตาคล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงมนั ต าบลจนัเสน อ าเภอตาคล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นราษฎรเ์จริญ ต าบลลาดทพิรส อ าเภอตาคล ี ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาขวาง ต าบลลาดทพิรส อ าเภอตาคล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัทอง ต าบลหว้ยหอม อ าเภอตาคล ี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแอก ต าบลหนองหมอ้ อ าเภอตาคล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเต็งรงั ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหว้ยดุก ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเขาวง ต าบลช่องแค อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัช่องแค ต าบลพรหมนิมติ อ าเภอตาคล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองหญา้รงักา ต าบลพรหมนิมติ อ าเภอตาคล ี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองคูนอ้ย ต าบลลาดทพิรส อ าเภอตาคล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัลาดทพิยรส ต าบลลาดทพิรส อ าเภอตาคล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยหอม ต าบลหว้ยหอม อ าเภอตาคล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองตะโก ต าบลจนัเสน อ าเภอตาคล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นเขาใบไม ้ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองปืนแตก ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคล ี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนทอง ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค ์ต าบลพรหมนิมติ อ าเภอตาคลี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทุ่งทะเลทราย ต าบลสรอ้ยทอง อ าเภอตาคล ี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสายล าโพงกลาง ต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสระละมาน(รฐัประชาสามคัค)ี ต าบลวงัใหญ่ 

อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตะเฆ่ค่าย ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอท่าตะโก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกระโดน ต าบลท านบ อ าเภอท่าตะโก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสายล าโพงใต ้ต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาดนิ(ประชานุกูล) ต าบลหนองหลวง อ าเภอท่า

ตะโก จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลาด(ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลหนองหลวง อ าเภอท่า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากงา่ม ต าบลวงัมหากร อ าเภอท่าตะโก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงัมหากร ต าบลวงัมหากร อ าเภอท่าตะโก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเนิน ต าบลหวัถนน อ าเภอท่าตะโก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต าบลหวัถนน อ าเภอท่าตะโก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสะเอง้ ต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัช่องแกระ ต าบลวงัมหากร อ าเภอท่าตะโก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาคา้งคาว ต าบลหวัถนน อ าเภอท่าตะโก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัแรง ต าบลดอนคา อ าเภอท่าตะโก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าตะโก ต าบลท่าตะโก อ าเภอท่าตะโก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคร่อเรียงราย ต าบลพนมเศษ อ าเภอท่าตะโก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองเบน ต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงจนัท า ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอท่าตะโก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขานอ้ย ต าบลท่าตะโก อ าเภอท่าตะโก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินประดู่(คุรุราษฎรว์ทิยา) ต าบลสายล าโพง 

อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองปลอ้งโพช ต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาใหญ่ ต าบลนาขอม อ าเภอไพศาล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกมะขวดิ ต าบลส าโรงชยั อ าเภอไพศาล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองเสอื ต าบลโคกเดื่อ อ าเภอไพศาล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยตะโก ต าบลโคกเดื่อ อ าเภอไพศาล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองตกัน า้ ต าบลโคกเดื่อ อ าเภอไพศาล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยน า้พปุระชาพฒันา ต าบลวงัขอ่ย อ าเภอไพศาลี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัน า้ลดั(สหราษฎรร์งัสฤษฏ)์ ต าบลวงัน า้ลดั 

อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตะกดุภบิาล ต าบลวงัน า้ลดั อ าเภอไพศาล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาหนิกลิ้ง ต าบลวงัน า้ลดั อ าเภอไพศาล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสะแกยาว ต าบลวงัขอ่ย อ าเภอไพศาล ี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นช่องคีรี ต าบลตะครอ้ อ าเภอไพศาล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไร่ประชาสรรค ์ต าบลโพธิ์ประสาท อ าเภอไพศาล ี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตะครอ้ลาด ต าบลส าโรงชยั อ าเภอไพศาล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคง้สวอง ต าบลโพธิ์ประสาท อ าเภอไพศาล ี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพระพทุธบาทประสาธนว์ทิย ์ต าบลส าโรงชยั 

อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นใหม่ ต าบลส าโรงชยั อ าเภอไพศาล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อไทยสามคัคี ต าบลโพธิ์ประสาท อ าเภอไพศาล ี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตะเคียนทอง ต าบลโพธิ์ประสาท อ าเภอไพศาล ี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสามคัคี ต าบลไพศาล ีอ าเภอไพศาล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยน า้ลาด ต าบลไพศาล ีอ าเภอไพศาล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่วารีเยน็ ต าบลไพศาล ีอ าเภอไพศาล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัทองประชานุกูล ต าบลโพธิ์ประสาท อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองไผ่ไพศาล(ีสวสัดิ์อรุณอปุถมัภ)์ ต าบลส าโรงชยั

 อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเวฬวุนั ต าบลวงับ่อ อ าเภอหนองบวั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหว้ยธารทหาร ต าบลวงับ่อ อ าเภอหนองบวั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเทพสถาพร ต าบลหว้ยถ ัว่เหนือ อ าเภอหนองบวั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัป่าเรไร ต าบลธารทหาร อ าเภอหนองบวั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยถ ัว่ใต ้ต าบลหว้ยถ ัว่ใต ้อ าเภอหนองบวั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทบัลุม่ประชาพฒันา ต าบลวงับ่อ อ าเภอหนองบวั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนน า้สาดกลาง ต าบลธารทหาร อ าเภอหนองบวั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงับ่อ(ราษฎรเ์จริญ) ต าบลวงับ่อ อ าเภอหนองบวั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าเรือ ต าบลหนองกลบั อ าเภอหนองบวั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกะเปา ต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบวั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากดง ต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบวั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวนัครู(2504) ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองบวั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหว้ยวารีใต ้ต าบลธารทหาร อ าเภอหนองบวั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองจกิ ต าบลธารทหาร อ าเภอหนองบวั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองปลาไหล ต าบลธารทหาร อ าเภอหนองบวั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโบสถ ์ต าบลหนองกลบั อ าเภอหนองบวั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัมะเดื่อ ต าบลหนองกลบั อ าเภอหนองบวั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเกาะแกว้สามคัคี ต าบลหว้ยร่วม อ าเภอหนองบวั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองดู่ ต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบวั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัใหญ่(ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลวงับ่อ อ าเภอหนองบวั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัโพรง ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอหนองบวั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนน า้สาดเหนือ ต าบลธารทหาร อ าเภอหนองบวั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนประชาอปุถมัภ ์ต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบวั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นรงังาม ต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบวั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไทรงาม ต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบวั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งทอง ต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบวั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงัแรต ต าบลหนองกลบั อ าเภอหนองบวั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสะอาดสาขาม ัน่วทิยา ต าบลวงับ่อ อ าเภอ

หนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 239,692,140              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 3,780,480                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 3,780,480                 

งบลงทนุ 3,780,480                 

ครุภณัฑ์ 3,780,480                    
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ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,780,480                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนสงัข ์

บุญธรรมราษฎรนุ์สรณ์ ต าบลเขาดนิ อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 41 60,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

มหาโพธใิต ้ต าบลมหาโพธ ิอ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 9 13,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยรัว้ (เสนาณรงคอ์ปุถมัภ)์ ต าบลหนองเต่า อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดั ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตน้โพธิ์ (ประชานุกูล) ต าบลโคกหมอ้ อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่ากร่าง ต าบลท่าไม ้อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลตากฟ้า ต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ไตรคีรี ต าบลพนุกยูง อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

พมุะค่า ต าบลอดุมธญัญา อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

อดุมธญัญา ต าบลอดุมธญัญา อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองกระทุ่ม ต าบลจนัเสน อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัคาง ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กกกวา้ว ต าบลพรหมนิมติร อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกกร่าง ต าบลสรอ้ยทอง อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกเจริญ ต าบลหว้ยหอม อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เขานอ้ย ต าบลท่าตะโก อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

สายล าโพงเหนือ ต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งท่าเสา ต าบลด่านชา้ง อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

งิ้วแบ ้ต าบลตาขดี อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลบรรพตพสิยั (วดัสม้เสี้ยว) ต าบลท่างิ้ว อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดั ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

หนองกรด ต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

หนองตางู ต าบลหนองตางู อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

จกิลาด ต าบลหนองตางู อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

บา้นคลอง ต าบลอ่างทอง อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

บา้นบน ต าบลม่วงหกั อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 10 14,800                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

เขาบ่อพลบั ต าบลม่วงหกั อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนกระชาย ต าบลยางขาว อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

หนองเสอื ต าบลโคกเดื่อ อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงักระโดนนอ้ย ต าบลตะครอ้ อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เขาใหญ่ ต าบลนาขอม อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกสามคัคี ต าบลไพศาล ีอ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัขอ่ย ต าบลวงัขอ่ย อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เขาหนิกลิ้ง ต าบลวงัน า้ลดั อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตะกดุภบิาล ต าบลวงัน า้ลดั อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

กลางแดด ต าบลกลางแดด อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

พระนอน ต าบลพระนอน อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ทพัชมุพล ต าบลหนองกรด อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

สมานประชาชน ต าบลหนองกระโดน อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

พนาสวรรค ์ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เนินใหม่ ต าบลเขาชนกนั อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองไทร ต าบลแม่เลย ์อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลแม่วงก ์(บา้นมฤคทายวนั) ต าบลแม่เลย่ ์อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดั ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนิดาด ต าบลแม่เลย่ ์อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองไทร สาขาบา้นใหม่แม่เรวา ต าบลแม่เลย่ ์อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดั ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนจงัหนั ต าบลเนินขี้เหลก็ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองบอนใต ้ต าบลบา้นไร่ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

เกาะเปา ต าบลวงัมา้ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัวงั

มา้ (ชนประสทิธิ์วทิยา) ต าบลวงัมา้ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัส าราญ ต าบลวงัมา้ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 10 14,800                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนพลอง ต าบลวงัเมอืง อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โพธิ์ศรีสามคัคี ต าบลศาลเจา้ไก่ต่อ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองจกิรี ต าบลสรอ้ยละคร อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดงสเีสยีด ต าบลสระแกว้ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

สวนขวญั ต าบลสระแกว้ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นดอนโม่ ต าบลสระแกว้ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนกระดูกเน้ือ ต าบลหนองนมววั อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งทอง ต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัวงั

แรต ต าบลหนองกลบั อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแหลมยาง ต าบลเกา้เลี้ยว อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนศึกษาศาสตร ์ต าบลหนองเต่า อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลชมุตาบง ต าบลชมุตาบง อ าเภอชมุตาบง จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัดงกะพี้ ต าบลท่าไม ้อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นท่าจนัทน ์(ส าลปีระชานุเคราะห)์ ต าบลพนัลาน อ าเภอชมุแสง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองกระทุ่ม ต าบลจนัเสน อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นชอนเดื่อ (ส านกังานสลากกนิแบ่งสงเคราะห ์111) ต าบลตาคล ี

อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหนองหญา้รงักา ต าบลพรหมนิมติ อ าเภอตาคล ีจงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัช่องแกระ ต าบลวงัมหากร อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองปลอ้งโพช ต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเขาคา้งคาว ต าบลหวัถนน อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัท่างิ้ว ต าบลท่างิ้ว อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดับางแกว้ (บางแกว้พทิยาคม) ต าบลบางแกว้ อ าเภอบรรพตพสิยั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัประสาทวถิ ีต าบลบางแกว้ อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัเทพสถาพร ต าบลบา้นแดน อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหนองมะขาม ต าบลบงึปลาทู อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดับา้นคลอง ต าบลอ่างทอง อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหนองเสอื ต าบลโคกเดื่อ อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยตะโก ต าบลโคกเดื่อ อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโคกสามคัคี ต าบลไพศาล ีอ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นตะครอ้ลาด ต าบลส าโรงฃชยั อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหนองไผ่ไพศาล ี(สวสัดิ์อรุณอปุถมัภ)์ ต าบลส าโรงชยั อ าเภอ

ไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนวดับา้นแก่ง ต าบลบา้นแก่ง อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสุวรรณประชาพฒันา ต าบลหนองกรด อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์

จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคลองส าราญ ต าบลวงัซา่น อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดอนจงัหนั ต าบลเนินขี้เหลก็ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหนองไร่ ต าบลเนินขี้เหลก็ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนจนัทราราษฎร ์ต าบลเนินขี้เหลก็ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นไทรทองสามคัคี ต าบลบา้นไร่ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัสระแกว้ ต าบลสระแกว้ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนน า้สาดกลาง ต าบลธารทหาร อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต าบลวงับ่อ อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคลองก าลงั ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 177,103,060              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 139,211,800              

งบลงทนุ 139,211,800              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 139,211,800                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,358,800                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัภารโรง/32 โรงเรียนบา้นประชาสามคัคี ต าบลบาง

เคียน อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 380,800                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

อนุบาลลาดยาว ต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 3,978,000                    
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ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 52,285,400                   

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

บา้นหาดสูง ต าบลหาดสูง อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 2,697,000                    

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

บา้นหนองเต่า ต าบลเขากะลา อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 2,697,000                    

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

ศึกษาศาสตร ์ต าบลหนองเต่า อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนวดัหาดเสลา (ไพศาลศิ

ริราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลหวัดง อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัศรีอทุุมพร ต าบล

หนองกรด อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนวดัศรีอทุุมพร ต าบล

หนองกรด อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 510,200                      

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดัหนองกรด ต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพสิยั หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นคลองไทร สาขาบา้นใหม่แม่เรวา ต าบลแม่เลย่ ์อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดั หลงั 1 1,892,000                    

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

บา้นหนองละมาน ต าบลด่านชา้ง อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้นวงั

ยิ้มแยม้ ต าบลหนองยาว อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนชมุชน

บา้นคลองเคียน (ประชาสามคัค)ี ต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพสิยั หลงั 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 2 ต าบลสระแกว้ อ าเภอลาดยาว จงัหวดั หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นคลองไทร ต าบล

แม่เลย ์อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นตะกรุด ต าบลวงั

ซา่น อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัสวนหลวง ต าบล

บา้นไร่ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดับา้นคลอง ต าบล

อ่างทอง อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นบ่อกะปุง ต าบล

บา้นไร่ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัจกิลาด ต าบล

หนองตางู อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นตะเคียนงาม 

ต าบลวงัซา่น อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นไทรทองสามคัคี 

ต าบลบา้นไร่ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองแฟบ ต าบล

บา้นไร่ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัธรรมรกัขติาราม 

ต าบลตาขดี อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนอนุบาลไพศาล ี(โคก

เดื่อประชาสรรค)์ ต าบลโคกเดื่อ อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นแคทราย 

(ซอ่นกลิน่อปุถมัภ)์ ต าบลอดุมธญัญา อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 387,800                      
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รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นด ารงรกัษ ์(ประชา

อทุศิ) ต าบลอดุมธญัญา อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นซบัสมบูรณ์ ต าบล

วงัขอ่ย อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นเขาคา้งคาว 

ต าบลหวัถนน อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นเขาลอ้ (เขาลอ้

ประชาชนูทศิ) ต าบลดอนคา อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัตาคล ี(นิปุณ

ทองค าประชาสรรค)์ ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้นยบุ

ใหญ่ ต าบลแม่เลย ์อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนวดัหนองตางู  ต าบล

หนองตางู อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 10,314,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนเขาทอง ต าบลเขาทอง 

อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 11,336,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนอนุบาลหนองบวั(เทพ

วทิยาคม)  ต าบลหนองกลบั อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 3,528,400                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,113,700                    

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

ศาลาแดง ต าบลศาลาแดง อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ช่อกระถนิพฒันา ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

พระนอน ต าบลพระนอน อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

หนองปลงิ ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

หนองตางู ต าบลหนองตางู อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

เขาแม่กระทู ้ต าบลแม่วงก ์อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

คลองสองหน่อ ต าบลตาสงั อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 63,682,300                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดันิเวศวุฒาราม ต าบลบางม่วง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 570,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเต่า ต าบลเขากะลา อ าเภอพยหุะคีรี แห่ง 1 213,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัมหาโพธใิต ้ต าบลมหาโพธ ิอ าเภอเกา้เลี้ยว แห่ง 1 230,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนยา่นคีรี ต าบลเขากะลา อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดั แห่ง 1 239,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศิริราษฎรส์ามคัคี ต าบลบงึเสนาท อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,014,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยบง ต าบลเขากะลา อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดั แห่ง 1 291,200                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสระงาม ต าบลบา้นมะเกลอื อ าเภอเมอืง แห่ง 1 219,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหวัดงใต ้(บางทองประชาสรรค)์ ต าบลหวัดง 

อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 364,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเขาทอง ต าบลเขาทอง อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดั แห่ง 1 886,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัยางงาม (ประชาพฒันา) ต าบลบางม่วง อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเนินพะยอม ต าบลหวัดง อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดั แห่ง 1 367,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลพยหุะคีรี (วดัพระปรางคเ์หลอืง) ต าบลท่า

น า้ออ้ย อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 346,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดักลางแดด ต าบลกลางแดด อ าเภอเมอืง แห่ง 1 870,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองแพงพวย ต าบลหนองเต่า อ าเภอเกา้เลี้ยว แห่ง 1 499,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัท่าทอง ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง แห่ง 1 1,158,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัไผ่สงิห ์ต าบลไผ่สงิห ์อ าเภอชมุแสง จงัหวดั แห่ง 1 841,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางใหญ่ ต าบลหนองเต่า อ าเภอเกา้เลี้ยว แห่ง 1 358,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขาถ า้พระ ต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรกพระ แห่ง 1 304,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสระเศรษฐ ีต าบลน า้ทรง อ าเภอพยหุะคีรี แห่ง 1 142,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัมโนราษฎร ์ต าบลบางประมงุ อ าเภอโกรกพระ แห่ง 1 153,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัเกยไชยเหนือ (นิรภยัประชานุกูล) ต าบลเกย

ไชย อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 247,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองคลอ่ ต าบลน า้ทรง อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดั แห่ง 1 174,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัวงัยาง ต าบลตะเคียนเลือ่น อ าเภอเมอืง แห่ง 1 545,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเนิน ต าบลโคกหมอ้ อ าเภอชมุแสง จงัหวดั แห่ง 1 226,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเขาสระนางสรง ต าบลนิคมเขาบ่อแกว้ อ าเภอพยหุะ แห่ง 1 197,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัเกาะหงษ ์(นิโรธธรรมรงัสรรค)์ ต าบล

ตะเคียนเลือ่น อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 378,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเนินเวยีง ต าบลบางมะฝ่อ อ าเภอโกรกพระ แห่ง 1 427,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพยหุะศึกษาคาร ต าบลพยหุะ อ าเภอพยหุะคีรี แห่ง 1 1,101,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัศรีสวรรคส์งัฆาราม ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 61,700                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับางมะฝ่อ ต าบลบางมะฝ่อ อ าเภอโกรกพระ แห่ง 1 304,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลชมุแสง (วดัทบักฤชกลาง) ต าบลทงักฤช 

อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 741,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดับา้นหวา้ประชาประสาทวทิย ์ต าบลยางตาล 

อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 485,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่ากร่าง ต าบลท่าไม ้อ าเภอชมุแสง จงัหวดั แห่ง 1 193,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นช่อกระถนิพฒันา ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 452,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนภาณุฑตักรีฑาเวทย ์ต าบลยางตาล อ าเภอโกรกพระ แห่ง 1 187,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหาดสูง ต าบลหาดสูง อ าเภอโกรกพระ จงัหวดั แห่ง 1 94,600                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดงกะพี้ ต าบลท่าไม ้อ าเภอชมุแสง จงัหวดั แห่ง 1 65,100                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าจนัทน ์(ส าลปีระชานุเคราะห)์ ต าบลพนัลาน 

อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 206,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัแสงรงัสรรค ์ต าบลพนัลาน อ าเภอชมุแสง จงัหวดั แห่ง 1 380,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตน้โพธิ์ (ประชานุกูล) ต าบลโคกหมอ้ อ าเภอ แห่ง 1 185,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหวักะทุ่ม ต าบลพกิลุ อ าเภอชมุแสง จงัหวดั แห่ง 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัชมุนุมสงฆ ์(มงคลประชานุกูล) ต าบลเกรียงไกร 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 446,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงขยุ ต าบลหนองกระเจา อ าเภอชมุแสง แห่ง 1 236,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเกรียงไกรเหนือ ต าบลเกรียงไกร อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 911,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับางม่วง ต าบลวดัไทร อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ แห่ง 1 492,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเกาะแกว้ ต าบลบา้นแก่ง อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ แห่ง 1 58,300                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสนัติธรรม ต าบลหนองกรด อ าเภอเมอืง แห่ง 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสวรรคป์ระชากร ต าบลหนองกรด อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 535,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัทพัชมุพล ต าบลหนองกรด อ าเภอเมอืง แห่ง 1 439,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัศรีอมัพวลัย ์ต าบลหนองกระโดน อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 61,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัวงัสวสัด ีต าบลหนองกระโดน อ าเภอเมอืง แห่ง 1 329,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสมานประชาชน ต าบลหนองกระโดน อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 305,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเขามโน ต าบลหนองกระโดน อ าเภอเมอืง แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพสิยั (วดัสม้เสี้ยว) ต าบลท่างิ้ว 

อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นไร่ ต าบลบา้นไร่ อ าเภอลาดยาว จงัหวดั แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตะกรุด ต าบลวงัซา่น อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน (บา้นตลกุตาสาม) ต าบลแม่เปิน 

อ าเภอแม่เปิน จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นชมุม่วง ต าบลชมุตาบง อ าเภอชมุตาบง จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัมงคลสถติย ์ต าบลบางตาหงาย อ าเภอบรรพต แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบุรีรมัย ์ต าบลศาลเจา้ไก่ต่อ อ าเภอลาดยาว แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัน า้ขาว ต าบลเขาชนกนั อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองสมบูรณ์ ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขาจ ัก๊จ ัน่ ต าบลชมุตาบง อ าเภอชมุตาบง แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนราษฎรร่์วมสามคัคี ต าบลบงึปลาทู อ าเภอบรรพต แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศรีไกรลาศ ต าบลหว้ยน า้หอม อ าเภอลาดยาว แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสวนป่าแม่กะส ีต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นพลงั ต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพสิยั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสระแกว้ ต าบลสระแกว้ อ าเภอลาดยาว จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพนาสวรรค ์ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จงัหวดั แห่ง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นคลอง ต าบลอ่างทอง อ าเภอบรรพตพสิยั แห่ง 1 300,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงสเีสยีด ต าบลสระแกว้ อ าเภอลาดยาว แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่ามะกรูด ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นงิ้วแบ ้ต าบลตาขดี อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสงัฆวถิ ีต าบลเนินขี้เหลก็ อ าเภอลาดยาว จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหูกวาง (เปรื่องอุ่นอทุศิ) ต าบลหูกวาง อ าเภอ

บรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสวนขวญั ต าบลสระแกว้ อ าเภอลาดยาว จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัวงฆอ้ง (ราษฎรสุ์ริยศึกษา) ต าบลด่านชา้ง อ าเภอ

บรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองจกิรี ต าบลสรอ้ยละคร อ าเภอลาดยาว แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไทยรฐัวทิยา59 (วดัสงัขวจิติร) ต าบลตาขดี อ าเภอ

บรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัวงัมา้ (ชนประสทิธิ์วทิยา) ต าบลวงัมา้ อ าเภอ แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเทพสถาพร ต าบลบา้นแดน อ าเภอบรรพตพสิยั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองเสอื ต าบลโคกเดื่อ อ าเภอไพศาล ีจงัหวดั แห่ง 1 1,008,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองปลอ้งโพช ต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยน า้พปุระชาพฒันา ต าบลวงัขอ่ย อ าเภอ แห่ง 1 311,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอดุมธญัญา ต าบลอดุมธญัญา อ าเภอตากฟ้า แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกระทุ่มทอง ต าบลวงัขอ่ย อ าเภอไพศาล ีจงัหวดั แห่ง 1 499,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขาดนิ (ประชานุกูล) ต าบลหนองหลวง-ท านบ 

อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคง้สวอง ต าบลโพธิ์ประสาท อ าเภอไพศาล ี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแคทราย (ซอ่นกลิน่อปุถมัภ)์ ต าบลอดุมธญัญา 

อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 234,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองไผ่ไพศาล ี(สวสัดิ์อรุณอปุถมัภ)์ ต าบลส าโรง

ชยั อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 371,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองสะเอง้ ต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก แห่ง 1 500,000                      



113 / 175

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกเจริญ ต าบลหว้ยหอม อ าเภอตาคล ีจงัหวดั แห่ง 1 395,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นใหม่ ต าบลส าโรงชยั อ าเภอไพศาล ีจงัหวดั แห่ง 1 405,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกระทุ่ม ต าบลจนัเสน อ าเภอตาคล ี แห่ง 1 979,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นใหม่วารีเยน็ ต าบลไพศาล ีอ าเภอไพศาล ีจงัหวดั แห่ง 1 370,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองหญา้รงักา ต าบลพรหมนิมติ อ าเภอตาคล ี แห่ง 1 832,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวนัครู (2504) ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองบวั แห่ง 1 111,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นน า้วิง่ ต าบลล าพยนต ์อ าเภอตากฟ้า แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขาใหญ่ ต าบลนาขอม อ าเภอไพศาล ีจงัหวดั แห่ง 1 496,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประชาอปุถมัภ ์ต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบวั แห่ง 1 242,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเทวฤทธิ์พนัลกึ (ศรีอบุลอปุภมัภ)์ ต าบลหนอง

พกิลุ อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงักระโดนนอ้ย ต าบลตะครอ้ อ าเภอไพศาล ี แห่ง 1 634,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสหชาติเศรษฐกจิวทิยา ต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบวั แห่ง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพนุกยูง ต าบลพนุกยูง อ าเภอตากฟ้า จงัหวดั แห่ง 1 170,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลไพศาล ี(โคกเดื่อประชาสรรค)์ ต าบลโคกเดื่อ

 อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 633,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอดุมพฒันา ต าบลวงับ่อ อ าเภอหนองบวั จงัหวดั แห่ง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองสุขสนัต ์ต าบลอดุมธญัญา อ าเภอตากฟ้า แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขาหนิกลิ้ง ต าบลวงัน า้ลดั อ าเภอไพศาล ี แห่ง 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขานางต่วม ต าบลวงับ่อ อ าเภอหนองบวั แห่ง 1 326,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหลกัสบิเกา้สามคัคี ต าบลอดุมธญัญา อ าเภอ แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไร่ประชาสรรค ์ต าบลโพธิ์ประสาท อ าเภอไพศาลี แห่ง 1 556,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเวฬวุนั ต าบลวงับ่อ อ าเภอหนองบวั จงัหวดั แห่ง 1 328,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นราษฎรอ์ปุถมัภ ์ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า แห่ง 1 328,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยตะโก ต าบลโคกเดื่อ อ าเภอไพศาล ีจงัหวดั แห่ง 1 500,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกะเปา ต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบวั แห่ง 1 295,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นล าพยนต ์ต าบลล าพยนต ์อ าเภอตากฟ้า จงัหวดั แห่ง 1 367,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเนินบ่อทอง ต าบลนาขอม อ าเภอไพศาล ีจงัหวดั แห่ง 1 156,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองบวั แห่ง 1 228,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขาดนิ ต าบลวดัน า้ลดั อ าเภอไพศาล ีจงัหวดั แห่ง 1 484,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองก าลงั ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองบวั แห่ง 1 329,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกสามคัคี ต าบลไพศาล ีอ าเภอไพศาล ีจงัหวดั แห่ง 1 640,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นรงังาม ต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบวั จงัหวดั แห่ง 1 327,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตะกดุภบิาล ต าบลวงัน า้ลดั อ าเภอไพศาล ี แห่ง 1 295,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งทอง ต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบวั จงัหวดั แห่ง 1 326,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาขอม ต าบลนาขอม อ าเภอไพศาล ีจงัหวดั แห่ง 1 470,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองลาน ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองบวั แห่ง 1 328,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบ่อไทยสามคัคี ต าบลโพธิ์ประสาท อ าเภอไพศาลี แห่ง 1 494,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงับ่อ (ราษฎรเ์จริญ) ต าบลวงับ่อ อ าเภอหนอง แห่ง 1 315,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองสะแกยาว ต าบลวงัขอ่ย อ าเภอไพศาล ี แห่ง 1 347,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขามะเกลอื ต าบลหนองกลบั อ าเภอหนองบวั แห่ง 1 390,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองเบน ต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสระงาม ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอหนองบวั จงัหวดั แห่ง 1 227,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต าบลพนมรอก อ าเภอท่าตะโก แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลหนองบวั (เทพวทิยาคม) ต าบลหนองกลบั 

อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 350,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวัถนนเหนือ (รฐัประชาชนูทศิ) ต าบลหวัถนน 

อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเทพสุทธาวาส ต าบลหนองกลบั อ าเภอหนองบวั แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค ์ต าบลพรหมนิมติ อ าเภอตา แห่ง 1 481,100                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัท่าตะโก ต าบลท่าตะโก อ าเภอท่าตะโก จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นชะลอมแหน ต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัทุ่งทะเลทราย ต าบลสรอ้ยทอง อ าเภอตาคล ี แห่ง 1 335,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นกระดานหนา้แกล ต าบลหว้ยถ ัว่เหนือ 

อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 299,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเนินประดู่ (คุรุราษฎรว์ทิยา) ต าบลสายล าโพง 

อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกกร่าง ต าบลสรอ้ยทอง อ าเภอตาคล ีจงัหวดั แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสระละมาน (รฐัประชาสามคัค)ี ต าบลวงัใหญ่ 

อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 198,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเขาฝา ต าบลช่องแค อ าเภอตาคล ีจงัหวดั แห่ง 1 621,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยถ ัว่ใต ้ต าบลหว้ยถ ัว่ใต ้อ าเภอหนองบวั แห่ง 1 406,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท านบ ต าบลท านบ อ าเภอท่าตะโก จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลาด (ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลหนองหลวง อ าเภอท่า แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวงัวทิยา ต าบลพนมรอก อ าเภอท่าตะโก จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นหวัพลวง (รฐัพรมมณีอทุศิ) ต าบลวงัมหา

กร อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสายล าโพงกลาง ต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก แห่ง 1 249,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองโบสถ ์ต าบลหนองกลบั อ าเภอหนองบวั แห่ง 1 157,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นหวัหวาย ต าบลหวัหวาย อ าเภอตาคล ี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตะเฆ่ค่าย ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอท่าตะโก จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัพนมเศษ ต าบลพนมเศษ อ าเภอท่าตะโก จงัหวดั แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองสนีวล ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองบอน ต าบลพนมเศษ อ าเภอท่าตะโก แห่ง 1 134,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเต็งรงั ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคล ี แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองพงัพวย ต าบลหวัหวาย อ าเภอตาคล ี แห่ง 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพนมรอก ต าบลพนมรอก อ าเภอท่าตะโก แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองลาด (ราษฎรป์ระสทิธิ์ฯ) ต าบลหวัหวาย 

อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 276,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัคาง ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นเขาใบไม ้ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ี แห่ง 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัหวัถนนใต ้(นิยตุประชาสรรค)์ ต าบลหวั

ถนน อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนทอง ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดั แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหลวง ต าบลหนองหลวง อ าเภอท่าตะโก แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปากงา่ม ต าบลวงัมหากร อ าเภอท่าตะโก จงัหวดั แห่ง 1 193,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสายล าโพงใต ้ต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองจกิรี (เจริญสุขประชานุเคราะห)์ ต าบลตาคลี

 อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 459,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสายล าโพงเหนือ ต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัท่าสุ่ม ต าบลวงัมหากร อ าเภอท่าตะโก จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัช่องแกระ ต าบลวงัมหากร อ าเภอท่าตะโก จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ต าบลท่าตะโก อ าเภอท่าตะโก แห่ง 1 651,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสวา่งวงษ ์(ตาคลปีระชานุกูล) ต าบลตาคล ีอ าเภอ แห่ง 1 375,300                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 17,771,600                   

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

คลองม่วง ต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 555,700                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนวดัท่าซดุ 

(เจริญศิลป์) ต าบลบางประมงุ อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 409,100                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนชมุชน

วดัเกยไชยเหนือ (นิรภยัประชานุกูล) ต าบลเกยไชย อ าเภอชมุแสง จงัหวดั แห่ง 1 845,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนราษฎร์

อทุศิ ต าบลบางประมงุ อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 353,700                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้นเนิน

 ต าบลโคกหมอ้ อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 1,063,500                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนวดั

คลองยาง ต าบลบางเคียน อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 746,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนบา้นเนินศาลา ต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรกพระ แห่ง 1 357,400                      
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รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

ประชาสามคัคี ต าบลบางเคียน อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 555,700                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้นตน้

โพธิ์ (ประชานุกูล) ต าบลโคกหมอ้ อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 426,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนวดับา้นไร่ ต าบลพระนอน อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ แห่ง 1 486,500                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนวดับา้นไร่

 ต าบลพระนอน อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 639,300                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้แบบรางว ี(ไม่มฝีาปิด) โรงเรียนวดั

หนองปลงิ ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 116,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นปางสุด ต าบลแม่เลย่ ์อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดั แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนบา้นศาลเจา้ไก่ต่อ ต าบลศาลเจา้ไก่ต่อ อ าเภอลาดยาว

 จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 480,400                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก ์(บา้น

มฤคทายวนั) ต าบลแม่เลย่ ์อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 159,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นดอนจงัหนั ต าบลเนินขี้เหลก็ อ าเภอลาดยาว แห่ง 1 488,900                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

หนิดาด ต าบลแม่เลย่ ์อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 401,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

ใหม่ศรีนคร ต าบลแม่เลย่ ์อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 427,500                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนวดับางแกว้ (บางแกว้

พทิยาคม) ต าบลบางแกว้ อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 559,200                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

ปางขนุน ต าบลแม่เลย ์อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 401,300                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนวดัท่างิ้ว ต าบลท่างิ้ว อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดั แห่ง 1 192,100                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนบา้นเนินใหม่ ต าบล

เขาชนกนั อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 304,300                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นปางงู ต าบลปางสวรรค ์อ าเภอชมุตาบง จงัหวดั แห่ง 1 122,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นหนองไม ้ต าบลแม่เลย่ ์อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดั แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเปิด โรงเรียนวดัหนองไร่ ต าบลเนิน

ขี้เหลก็ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 277,600                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนวดัประสาทวถิ ีต าบลบางแกว้ อ าเภอบรรพตพสิยั แห่ง 1 384,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนจนัทรา

ราษฎร ์ต าบลเนินขี้เหลก็ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 127,800                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

หนองบอนใต ้ต าบลบา้นไร่ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 427,500                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนวดัธรรมรกัขติาราม 

ต าบลตาขดี อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 190,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นไตรคีรี ต าบลพนุกยูง อ าเภอตากฟ้า จงัหวดั แห่ง 1 736,900                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนบา้นวงักระโดนใหญ่ ต าบลตะครอ้ อ าเภอไพศาล ี แห่ง 1 98,000                        
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รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

หว้ยน า้ลาด ต าบลไพศาล ีอ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 342,000                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนสระงาม ต าบลหว้ย

ใหญ่ อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 228,200                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนธารทหาร (แสงสวา่ง

อปุถมัภ)์ ต าบลธารทหาร อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 311,900                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนธาร

ทหาร (แสงสวา่งอปุถมัภ)์ ต าบลธารทหาร อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 183,800                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนชมุชนบา้นกระดาน

หนา้แกล ต าบลหว้ยถ ัว่เหนือ อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 197,800                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนน า้สาด

กลาง ต าบลธารทหาร อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 468,800                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนวดั

หว้ยดุก ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 483,200                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

หนองบวัตากลาน ต าบลหว้ยหอม อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 682,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนม่วงนอ้ยประชาสามคัคี ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคล ี

จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 288,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นหนองลาด (ราษฎรป์ระสทิธิ์ฯ) ต าบลหวัหวาย 

อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเปิด โรงเรียนบา้นหนองลาด (ราษฎร์

ประสทิธิ์ฯ) ต าบลหวัหวาย อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 358,200                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

สระแกว้ ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 193,200                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

สระแกว้ ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 313,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นชอนเดื่อ (ส านกังานสลากกนิแบ่งสงเคราะห ์111)

 ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 366,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นหนองโบสถ ์ต าบลหนองกลบั อ าเภอหนองบวั แห่ง 1 286,000                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 21,854,020                

งบลงทนุ 21,854,020                

ครุภณัฑ์ 21,854,020                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 3,170,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร โรงเรียนบา้นหนองเต่า ต าบล

เขากะลา อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนวดัคลองยาง ต าบล

บางเคียน อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนวดัหนองคลอ่ 

ต าบลน า้ทรง อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนวดัเขาบ่อพลบั 

ต าบลม่วงหกั อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นเนินศาลา ต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรก

พระ จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 50,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัเกรียงไกรเหนือ ต าบลเกรียงไกร อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัมโนราษฎร ์ต าบลบางประมงุ อ าเภอ

โกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัชมุนุมสงฆ ์(มงคลประชานุกูล) ต าบล

เกรียงไกร อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดับางมะฝ่อ ต าบลบางมะฝ่อ อ าเภอโกรก

พระ จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนภาณุฑตักรีฑาเวทย ์ต าบลยางตาล อ าเภอ

โกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัท่าลอ้ ต าบลบางพระหลวง อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นเนินเวยีง ต าบลบางมะฝ่อ อ าเภอโกรก

พระ จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัเกาะแกว้ ต าบลบา้นแก่ง อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนพยหุะศึกษาคาร ต าบลพยหุะ อ าเภอพยหุะ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัสวรรคป์ระชากร ต าบลหนองกรด อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัช่องแกระ ต าบลวงัมหากร อ าเภอท่า เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นล า้เจริญ ต าบลอดุมธญัญา อ าเภอตาก เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนเขาทอง ต าบลเขาทอง อ าเภอพยหุะคีรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนชมุชนวดับา้นแก่ง ต าบลบา้นแก่ง อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัหนองกระโดน ต าบลหนองกระโดน 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัเขามโน ต าบลหนองกระโดน อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโคกกร่าง ต าบลสรอ้ยทอง อ าเภอตาคลี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองหลวง ต าบลหนองหลวง อ าเภอ

ท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 40 แผ่น/นาท ีโรงเรียนศิริราษฎรส์ามคัคี ต าบลบงึเสนาท อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 40 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองลาด (ราษฎรป์ระสทิธิ์ฯ) ต าบล

หวัหวาย อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นกกกวา้ว 

ต าบลพรหมนิมติร อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดัท่าทอง ต าบล

นครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 4 129,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองลาด 

(ราษฎรป์ระสทิธิ์ฯ) ต าบลหวัหวาย อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นเขาถ า้พระ 

ต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหว้ยบง ต าบล

เขากะลา อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนราษฎรอ์ทุศิ 

ต าบลบางประมงุ อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. โรงเรียนวดันิเวศวุฒาราม 

ต าบลบางม่วง อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 3 141,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นช่อกระถนิ

พฒันา ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. โรงเรียนอนุบาลไพศาล ี

(โคกเดื่อประชาสรรค)์ ต าบลโคกเดื่อ อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 3 141,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. โรงเรียนวดัเขาฝา ต าบล

ช่องแค อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นวงักระโดน

นอ้ย ต าบลตะครอ้ อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บทียูี. โรงเรียนวดัศรีอทุุมพร 

ต าบลหนองกรด อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 114,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนวดัเขามโน ต าบลหนองกระโดน 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นเนิน ต าบลโคกหมอ้ อ าเภอ

ชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 42,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหาดสูง ต าบลหาดสูง อ าเภอ

โกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดัหนองพรมหน่อ ต าบลเนิน

กวา้ว อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนอนุบาลพยหุะคีรี (วดัพระปรางค์

เหลอืง) ต าบลท่าน า้ออ้ย อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดัเนินกะพี้ ต าบลเนินศาลา 

อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นนาขอม ต าบลนาขอม อ าเภอ

ไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง โรงเรียนวดัท่าทอง ต าบลนครสวรรค์

ตก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ตู ้ 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนวดับา้นบน ต าบลม่วงหกั อ าเภอ

พยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนพยหุะศึกษาคาร ต าบลพยหุะ 

อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ตู ้ 12 66,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนวดัท่าโก ต าบลยางขาว อ าเภอ

พยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ตู ้ 4 22,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั โรงเรียนบา้นหนองเต่า ต าบลเขากะลา 

อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ตู ้ 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นหนองไผ่ ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

ชมุชนบา้นน า้วิง่ ต าบลล าพยนต ์อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นกกกวา้ว ต าบลพรหมนิมติร อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

ชมุชนบา้นน า้วิง่ ต าบลล าพยนต ์อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นชอนเดื่อ (ส านกังานสลากกนิแบ่งสงเคราะห ์111) ต าบลตาคล ีอ าเภอตา

คล ีจงัหวดันครสวรรค์ ใบ 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นช่อกระถนิพฒันา ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

อดุมพฒันา ต าบลวงับ่อ อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ ใบ 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นโคกสะอาด ต าบลวงับ่อ อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ ใบ 1 19,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 10,171,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัเกรียงไกร(โพธิ์

ประสทิธิ์) ต าบลเกรียงไกร อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัศรีอทุุมพร ต าบล

หนองกรด อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 290,600                      



122 / 175

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัท่าซดุ(เจริญศิลป์) 

ต าบลบางประมงุ อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชมุชนวดับา้นหวา้

ประชาประสาทวทิย ์ต าบลยางตาล อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัดงกะพี้ ต าบลท่าไม ้

 อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัคลองยาง ต าบล

บางเคียน อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัพนัลาน ต าบลพนั

ลาน อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหว้ยบง ต าบลเขา

กะลา อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสระบวั ต าบล

นิคมเขาบ่อแกว้ อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองไมแ้ดง 

ต าบลนิคมเขาบ่อแกว้ อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดับา้นไผ่ ต าบลตาสงั

 อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัจกิลาด ต าบล

หนองตางู อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นบ่อกะปุง ต าบล

บา้นไร่ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัสวนหลวง ต าบล

บา้นไร่ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโพธิ์ศรีสามคัคี 

ต าบลศาลเจา้ไก่ต่อ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นใหม่ศรีนคร 

ต าบลแม่เลย่ ์อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นปางขนุน ต าบล

แม่เลย่ ์อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนเขาหนิกราวประชา

สรรค ์ต าบลปางสวรรค ์อ าเภอกิ่งอ าเภอชุ่มตาบง จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นคลองลาน ต าบล

หนองบวั อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต าบล

หนองบวั อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัเขาฝา ต าบลช่อง

แค อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัสวา่งวงษ(์ตาคลี

ประชานุกูล) ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโคกเจริญ ต าบล

หว้ยหอม อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองลาด

(ราษฎรป์ระสทิธิ์ฯ) ต าบลหวัหวาย อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นตุก๊แก ต าบล

ดอนคา อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวงัวทิยา ต าบลพนม

รอก อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัท่าสุ่ม ต าบลวงั

มหากร อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นวงักระโดนนอ้ย 

ต าบลตะครอ้ อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโพธิ์ประสาท 

ต าบลโพธิ์ประสาท อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเขาธรรมบท 

ต าบลไพศาล ีอ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเขาดนิ ต าบลวงั

น า้ลดั อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นร่องหอย ต าบล

วงัน า้ลดั อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบงึบอระเพด็วทิยา 

ต าบลพระนอน อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนลาดทพิรสพทิยาคม 

ต าบลลาดทพิรส อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนช่องแคพทิยาคม 

ต าบลช่องแค อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 590,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียนศิริ

ราษฎรส์ามคัคี ต าบลบงึเสนาท อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

พยหุะศึกษาคาร ต าบลพยหุะ อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นวงักระโดนนอ้ย 

ต าบลตะครอ้ อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นเขาใหญ่ ต าบล

นาขอม อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัส าโรงชยั ต าบล

ส าโรงชยั อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัมหาโพธใิต ้

ต าบลมหาโพธ ิอ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนเขาทอง ต าบลเขา

ทอง อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนศึกษาศาสตร ์ต าบล

หนองเต่า อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นพมุะค่า ต าบล

อดุมธญัญา อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนชมุชนบา้นน า้วิง่ 

ต าบลล าพยนต ์อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นกกกวา้ว ต าบล

พรหมนิมติร อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัไผ่สงิห ์ต าบลไผ่สงิห์

 อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัสมานประชาชน 

ต าบลหนองกระโดน อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัสวรรคป์ระชากร 

ต าบลหนองกรด อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นปากดง ต าบลทุ่ง

ทอง อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโคกเจริญ ต าบล

หว้ยหอม อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนม่วงนอ้ยประชาสามคัคี 

ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัหนองกลอย 

ต าบลเขากะลา อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นคลองม่วง 

ต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนชมุชนวดัเกยไชย

เหนือ (นิรภยัประชานุกูล) ต าบลเกยไชย อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหว้ยบง 

ต าบลเขากะลา อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นประชา

สามคัคี ต าบลบางเคียน อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 12,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัหนองคลอ่ 

ต าบลน า้ทรง อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นเขาไมเ้ดน 

ต าบลท่าน า้ออ้ย อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัศรีอมัพวลัย ์

ต าบลหนองกระโดน อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นช่อกระถนิ

พฒันา ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหว้ยตะโก 

ต าบลโคกเดื่อ อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 1 กอ๊ก โรงเรียนวดั

คลองยาง ต าบลบางเคียน อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนเขา

ทอง ต าบลเขาทอง อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดั

คลองยาง ต าบลบางเคียน อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดั

สมานประชาชน ต าบลหนองกระโดน อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดั

ช่องแกระ ต าบลวงัมหากร อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ราษฎรอ์ปุถมัภ ์ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

วงักระโดนใหญ่ ต าบลตะครอ้ อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

โพนทอง ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดั

ส าโรงชยั ต าบลส าโรงชยั อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนม่วง

นอ้ยประชาสามคัคี ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นปากดง ต าบลทุ่ง

ทอง อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดับงึน า้ใส ต าบล

บา้นมะเกลอื อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ตู ้ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัมหาโพธใิต ้ต าบล

มหาโพธ ิอ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค์ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัคลองยาง ต าบลบาง

เคียน อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัศรีอมัพวลัย ์ต าบล

หนองกระโดน อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัท่าโก ต าบลยางขาว 

อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 2,103,900                    

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนชมุชนบา้นน า้วิง่ ต าบลล าพยนต ์อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนธารทหาร (แสงสวา่งอปุถมัภ)์ ต าบลธารทหาร อ าเภอหนองบวั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนวดัเทพสุทธาวาส ต าบลหนองกลบั อ าเภอหนองบวั จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      



126 / 175

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัมหาโพธใิต ้ต าบลมหาโพธ ิอ าเภอเกา้เลี้ยว ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นดอนกระชาย ต าบลยางขาว อ าเภอพยหุะคีรี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นช่อกระถนิพฒันา ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นสระแกว้ ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนอนุบาลพยหุะคีรี (วดัพระปรางคเ์หลอืง) ต าบลท่า

น า้ออ้ย อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดับา้นไร่ ต าบลพระนอน อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนเขาสระนางสรง ต าบลนิคมเขาบ่อแกว้ อ าเภอพยหุะ

คีรี จงัหวดันครสวรรค์ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า ต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นกกกวา้ว ต าบลพรหมนิมติร อ าเภอตาคล ี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองสะแกยาว ต าบลวงัขอ่ย อ าเภอไพศาล ี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนสงัขบ์ุญธรรมราษฎรนุ์สรณ์

 ต าบลเขาดนิ อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นไตรคีรี ต าบลพนุกยูง 

อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นพนุกยูง ต าบลพนุกยูง อ าเภอตากฟ้า จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัสวา่งวงษ ์(ตาคลปีระชานุกูล) ต าบลตาคล ี

อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นวงัคาง ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นตะครอ้ (รฐัประชาชนูทศิ) ต าบลตะครอ้ 

อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลพยหุะคีรี (วดัพระปรางคเ์หลอืง) ต าบลท่า

น า้ออ้ย อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัเขาฝา ต าบลช่องแค อ าเภอตาคล ีจงัหวดั เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัหนองปลงิ ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นตุก๊แก ต าบลดอนคา อ าเภอท่าตะโก จงัหวดั เครื่อง 1 30,300                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นบ่อไทยสามคัคี ต าบลโพธิ์ประสาท อ าเภอ

ไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนม่วงนอ้ยประชาสามคัคี ต าบลหนองโพ อ าเภอตา

คล ีจงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ ต าบลโกรกพระ อ าเภอโกรกพระ

 จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นคลองม่วง ต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรกพระ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัเวฬวุนั ต าบลวงับ่อ อ าเภอหนองบวั จงัหวดั เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า ต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัตาคล ี(นิปุณทองค าประชาสรรค)์ ต าบลตาคล ี

อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวงัวทิยา ต าบลพนมรอก อ าเภอท่าตะโก จงัหวดั เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัจนัเสน ต าบลจนัเสน อ าเภอตาคล ีจงัหวดั เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ต าบลท่าตะโก อ าเภอท่าตะโก เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนบา้นหวัพลวง (รฐัพรมมณีอทุศิ) ต าบลวงั

มหากร อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัสายล าโพงกลาง ต าบลสายล าโพง อ าเภอท่า

ตะโก จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองลาด (ราษฎรป์ระสทิธิ์ฯ) ต าบลหวัหวาย อ าเภอ

ตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนม่วงนอ้ยประชาสามคัคี ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคล ี จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนพยหุะศึกษาคาร ต าบลพยหุะ อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดั จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนเขาสระนางสรง ต าบลนิคมเขาบ่อแกว้ อ าเภอพยหุะคีรี จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนวดัหนองปลงิ ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนวดัตาคล ี(นิปุณทองค าประชาสรรค)์ ต าบลตาคล ีอ าเภอ

ตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนบา้นตุก๊แก ต าบลดอนคา อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ต าบลท่าตะโก อ าเภอท่าตะโก จงัหวดั จอ 1 35,200                        
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รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนชมุชนบา้นหวัพลวง (รฐัพรมมณีอทุศิ) ต าบลวงัมหากร 

อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนวดัสายล าโพงกลาง ต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ ต าบลโกรกพระ อ าเภอโกรกพระ จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนวดัจนัเสน ต าบลจนัเสน อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนวดัหนองกลอย ต าบลเขากะลา 

อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองเต่า ต าบลเขากะลา 

อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดัทพัชมุพล ต าบลหนองกรด 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นช่อกระถนิพฒันา ต าบล

หนองปลงิ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นเขาดนิ ต าบลวดัน า้ลดั 

อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองลาด (ราษฎรป์ระสทิธิ์

ฯ) ต าบลหวัหวาย อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัวงัยาง ต าบลตะเคียนเลือ่น 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัตาคล ี(นิปุณทองค าประชา

สรรค)์ ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 46,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนอนุบาลหนองบวั (เทพวทิยาคม)

 ต าบลหนองกลบั อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัหนองจกิรี (เจริญสุขประชานุ

เคราะห)์ ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 46,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัสวา่งวงษ ์(ตาคลปีระชานุกูล)

 ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต าบลวงับ่อ 

อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นลาด (ราษฎรบ์  ารุง) ต าบล

หนองหลวง อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,818,020                    
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดัวงัยาง ต าบลตะเคียนเลือ่น อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนวดัเกาะหงษ ์(นิโรธธรรมรงัสรรค)์ ต าบลตะเคียนเลือ่น อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นเขาลอ้ (เขาลอ้ประชาชนูทศิ) ต าบลดอนคา อ าเภอท่าตะโก จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนเขาทอง 

ต าบลเขาทอง อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัสวรรค์

ประชากร ต าบลหนองกรด อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นวงับ่อ 

(ราษฎรเ์จริญ) ต าบลวงับ่อ อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นไร่

ประชาสรรค ์ต าบลโพธิ์ประสาท อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนน า้สาดกลาง

 ต าบลธารทหาร อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นโคก

สามคัคี ต าบลไพศาล ีอ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนอนุบาลท่า

ตะโก ต าบลท่าตะโก อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัแสง

รงัสรรค ์ต าบลพนัลาน อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัมหา

โพธใิต ้ต าบลมหาโพธ ิอ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 75 118,500                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพธิ์

งาม ต าบลบางประมงุ อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 4 6,320                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหาด

เสลา (ไพศาลศิริราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลหวัดง อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดั ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดับา้นบน

 ต าบลม่วงหกั อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตน้

โพธิ์ (ประชานุกูล) ต าบลโคกหมอ้ อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 3,160                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสระ

เศรษฐ ีต าบลน า้ทรง อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัพระ

นอน ต าบลพระนอน อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 21 33,180                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัวงั

สวสัด ีต าบลหนองกระโดน อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นธาร

หวาย ต าบลสระทะเล อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสวรรค์

ประชากร ต าบลหนองกรด อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 7 11,060                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดับา้น

พลงั ต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 16 25,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นศรี

ไกรลาศ ต าบลหว้ยน า้หอม อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นใหม่

ศรีนคร ต าบลแม่เลย่ ์อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 89 140,620                      
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนไตร

ราษฎรอ์ปุถมัภ ์ต าบลมาบแก อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

จกิ ต าบลชมุตาบง อ าเภอชมุตาบง จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัคลอง

สาล ีต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นพุ

มะค่า ต าบลอดุมธญัญา อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเขา

หนิกลิ้ง ต าบลวงัน า้ลดั อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 28 44,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหนอง

เสอื ต าบลโคกเดื่อ อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงั

ขอ่ย ต าบลวงัขอ่ย อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 68 107,440                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

ตากฟ้า ต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 32 50,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตะ

กดุภบิาล ต าบลวงัน า้ลดั อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นซบั

สมบูรณ์ ต าบลวงัขอ่ย อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 63 99,540                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

น า้ลาด ต าบลไพศาล ีอ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

สุขสนัต ์ต าบลอดุมธญัญา อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 8 12,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดับา้น

ใหม่ ต าบลส าโรงชยั อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่ง

ทอง ต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 31 48,980                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

ไพศาล ี(โคกเดื่อประชาสรรค)์ ต าบลโคกเดื่อ อ าเภอไพศาล ีจงัหวดั ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เทวฤทธิ์พนัลกึ (ศรีอบุลอปุภมัภ)์ ต าบลหนองพกิลุ อ าเภอตากฟ้า จงัหวดั ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นใหม่

วารีเยน็ ต าบลไพศาล ีอ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนคลอง

แปดประชาสรรค ์ต าบลพรหมนิมติ อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 12 18,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัท่าสุ่ม 

ต าบลวงัมหากร อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัวงัแรต

 ต าบลหนองกลบั อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 39 61,620                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัทุ่ง

ทะเลทราย ต าบลสรอ้ยทอง อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

กระทุ่ม ต าบลจนัเสน อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 32 50,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

เจริญ ต าบลหว้ยหอม อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเขา

คา้งคาว ต าบลหวัถนน อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 20 31,600                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลท่า

ตะโก ต าบลท่าตะโก อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนสงัขบ์ุญธรรมราษฎรนุ์สรณ์ ต าบลเขาดนิ อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัท่าซดุ (เจริญศิลป์) ต าบลบางประมงุ อ าเภอโกรกพระ จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโพธิ์งาม ต าบลบางประมงุ อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนวดับา้นแก่ง ต าบลบา้นแก่ง อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหนองตางู ต าบลหนองตางู อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นศาลเจา้ไก่ต่อ ต าบลศาลเจา้ไก่ต่อ อ าเภอลาดยาว จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคลองส าราญ ต าบลวงัซา่น อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนสวนป่าแม่กะส ีต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลชมุตาบง ต าบลชมุตาบง อ าเภอชมุตาบง จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลบรรพตพสิยั (วดัสม้เสี้ยว) ต าบลท่างิ้ว อ าเภอบรรพตพสิยั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบุรีรมัย ์ต าบลศาลเจา้ไก่ต่อ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคลองโพธิ์พฒันา ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นตลิง่สูงสามคัคี ต าบลชมุตาบง อ าเภอชมุตาบง จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัจกิลาด ต าบลหนองตางู อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดอนจงัหนั ต าบลเนินขี้เหลก็ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัประสาทวถิ ีต าบลบางแกว้ อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นศรีไกรลาศ ต าบลหว้ยน า้หอม อ าเภอลาดยาว จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหนองมะขาม ต าบลบงึปลาทู อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโพธิ์ศรีสามคัคี ต าบลศาลเจา้ไก่ต่อ อ าเภอลาดยาว จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัสวนขวญั ต าบลสระแกว้ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนไตรราษฎรอ์ปุถมัภ ์ต าบลมาบแก อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัวงัมา้ (ชนประสทิธิ์วทิยา) ต าบลวงัมา้ อ าเภอลาดยาว จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นไทรทองสามคัคี ต าบลบา้นไร่ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 65,500                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัคลองสาล ีต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองบอนใต ้ต าบลบา้นไร่ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหนองหญา้รงักา ต าบลพรหมนิมติ อ าเภอตาคล ีจงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนเขา

สามยอด ต าบลเขากะลา อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัทพั

ชมุพล ต าบลหนองกรด อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

สุวรรณประชาพฒันา ต าบลหนองกรด อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

กกกวา้ว ต าบลพรหมนิมติร อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัดงกะพี้ ต าบลท่าไม ้อ าเภอชมุแสง จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นประชาสามคัคี ต าบลบางเคียน อ าเภอชมุแสง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนพยหุะศึกษาคาร ต าบลพยหุะ อ าเภอพยหุะคีรี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองเจด็หาบ ต าบลตาขดี อ าเภอบรรพต ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นบ่อกะปุง ต าบลบา้นไร่ อ าเภอลาดยาว ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นตะกรุด ต าบลวงัซา่น อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน (บา้นตลกุตาสาม) ต าบลแม่เปิน 

อ าเภอแม่เปิน จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นเขาจ ัก๊จ ัน่ ต าบลชมุตาบง อ าเภอชมุตาบง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นปางขนุน ต าบลแม่เลย ์อ าเภอแม่วงก ์ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนศึกษาศาสตร ์ต าบลหนองเต่า อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนศิริราษฎรส์ามคัคี ต าบลบงึเสนาท อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์

จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 4,437,840                 

งบลงทนุ 4,437,840                 

ครุภณัฑ์ 4,437,840                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 258,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 10 แผ่น 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 1 ต าบลปากน า้โพ

 อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 1 ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืง เครื่อง 2 94,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 2 ต าบลสระแกว้ อ าเภอลาดยาว เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 2 ต าบลสระแกว้ อ าเภอลาดยาว จงัหวดั เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 3 ต าบลโคกเดื่อ อ าเภอไพศาล ีจงัหวดั เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 3 ต าบลโคกเดื่อ อ าเภอไพศาล ีจงัหวดั เครื่อง 2 56,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 631,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค ์เขต 1 ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั เครื่อง 6 132,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค ์เขต 2 ต าบลสระแกว้ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต

 1 ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต

 2 ต าบลสระแกว้ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 1 ต าบลปากน า้โพ อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 2 ต าบลสระแกว้ อ าเภอลาดยาว จงัหวดั เครื่อง 3 23,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 1 ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 2 ต าบลสระแกว้ อ าเภอลาดยาว เครื่อง 11 27,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 3 ต าบลโคกเดื่อ อ าเภอไพศาล ี เครื่อง 11 27,500                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 2 

ต าบลสระแกว้ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 3 54,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 3 ต าบล

โคกเดื่อ อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 6 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 2 

ต าบลสระแกว้ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 21,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 3 ต าบล

โคกเดื่อ อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 2 ต าบล

สระแกว้ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 3 69,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 1 ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์

จงัหวดันครสวรรค์ ตู ้ 1 19,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 478,700                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 2 ต าบลสระแกว้

 อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 1

 ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 

1 ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 

2 ต าบลสระแกว้ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 

3 ต าบลโคกเดื่อ อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 60,600                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 3 ต าบล

โคกเดื่อ อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ จอ 2 43,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 3 ต าบลโคกเดื่อ อ าเภอไพศาล ีจงัหวดั เครื่อง 6 105,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 1 ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ เครื่อง 3 69,600                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,050,440                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

ศาลาแดง ต าบลศาลาแดง อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลแม่เปิน (บา้นตลกุตาสาม) ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จงัหวดั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนเขา

หนิกราวประชาสรรค ์ต าบลปางสวรรค ์อ าเภอชมุตาบง จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนบา้นกระดานหนา้แกล ต าบลหว้ยถ ัว่เหนือ อ าเภอหนองบวั จงัหวดั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนวดัเกยไชยเหนือ (นิรภยัประชานุกูล) ต าบลเกยไชย อ าเภอชมุแสง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดัสวา่งวงษ ์(ตาคลปีระชานุกูล) ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 150,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นเขานาง

ต่วม ต าบลวงับ่อ อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นคลอง

ก าลงั ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นล า

พยนต ์ต าบลล าพยนต ์อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นเขา

มะเกลอื ต าบลหนองกลบั อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นโพธิ์

ประสาท ต าบลโพธิ์ประสาท อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑอ์ปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการและหอ้งพเิศษ 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นบงึหลม่ ต าบลบา้นไร่ อ าเภอลาดยาว ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

พยหุะคีรี (วดัพระปรางคเ์หลอืง) ต าบลท่าน า้ออ้ย อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดั ชดุ 10 16,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดับา้น

คลอง ต าบลอ่างทอง อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 33 55,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นบุรีรมัย์

 ต าบลศาลเจา้ไก่ต่อ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 65 109,200                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนิดาด

 ต าบลแม่เลย่ ์อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 51 85,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

สมบูรณ์ ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัจกิลาด 

ต าบลหนองตางู อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

จงัหนั ต าบลเนินขี้เหลก็ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 52 87,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนสวนป่าแม่

กะส ีต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโพธิ์ศรี

สามคัคี ต าบลศาลเจา้ไก่ต่อ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 37 62,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นท่า

มะกรูด ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนชมุชนบา้น

ดอนโม่ ต าบลสระแกว้ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

ลาน ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัสาย

ล าโพงเหนือ ต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 50 84,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

เจริญ ต าบลหว้ยหอม อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนอดุม

พฒันา ต าบลวงับ่อ อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองไผ่ ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นวงัชมุพร ต าบลเขาชนกนั อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นท่ามะกรูด ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 75,000                        



136 / 175

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัมงคลสถติย ์ต าบลบาง

ตาหงาย อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นพนาสวรรค ์ต าบลแม่

เปิน อ าเภอแม่เปิน จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดับางแกว้ (บางแกว้

พทิยาคม) ต าบลบางแกว้ อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นเนิน ต าบลโคกหมอ้ อ าเภอ

ชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 135,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 11,599,400                

งบลงทนุ 11,599,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,599,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,599,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนนวมนิทราชูทศิ มชัฌมิ

 ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 3,528,400                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร-หอประชมุ แบบ 100/27 โรงเรียนนวมนิทราชู

ทศิ มชัฌมิ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 8,071,000                    

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 49,976,500                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 47,575,700                

งบลงทนุ 47,575,700                

ครุภณัฑ์ 499,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 42 ต าบลวดัไทร อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 3 84,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 415,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 

ต าบลวดัไทร อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 10 220,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 ต าบลวดัไทร อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์

จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 6,200                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 ต าบลวดัไทร 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 9 189,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 47,076,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 36,150,800                   

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 ต าบลวดัไทร อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 ต าบลวดัไทร อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนลาดยาววทิยาคม 

ต าบลสระแกว้ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 506,200                      
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รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนจนัเสนเอง็สุวรรณ

อนุสรณ์ ต าบลจนัเสน อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนพยหุะพทิยาคม ต าบล

พยหุะ อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 640,500                      

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

ต าบลเขากะลา อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนวงัขอ่ย

พทิยา ต าบลวงัขอ่ย อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนรฐั

ราษฎรอ์นุสรณ์ ต าบลบงึปลาทู อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 1,070,000                    

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนนครสวรรค ์ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 12,455,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนตาคลปีระชาสรรค ์

ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 4,492,200                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนสตรีนครสวรรค ์ 

ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 14,097,400                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,925,700                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบงึบอระเพด็วทิยา ต าบลพระนอน อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 336,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุแสงชนูทศิ ต าบลพกิลุ อ าเภอชมุแสง จงัหวดั แห่ง 1 336,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ี แห่ง 1 336,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพนมรอกวทิยา ต าบลพนมรอก อ าเภอท่าตะโก แห่ง 1 336,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนตะครอ้พทิยา ต าบลตะครอ้ อ าเภอไพศาล ีจงัหวดั แห่ง 1 336,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเขาทองพทิยาคม ต าบลเขาทอง อ าเภอพยหุะคีรี แห่ง 1 336,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าตะโกพทิยาคม ต าบลดอนคา อ าเภอท่าตะโก แห่ง 1 335,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 ต าบลวดั

ไทร อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 722,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสตรีนครสวรรค ์ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแก่งชชัวลติวทิยา ต าบลบา้นแก่ง อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพระบางวทิยา ต าบลหนองกระโดน อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทบักฤชพฒันา ต าบลทบักฤช อ าเภอชมุแสง จงัหวดั แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเกา้เลี้ยววทิยา ต าบลเกา้เลี้ยว อ าเภอเกา้เลี้ยว แห่ง 1 180,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหวัดงราชพรหมาภรณ์ ต าบลหวัดง อ าเภอเกา้เลี้ยว แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแม่วงกพ์ทิยาคม ต าบลแม่วงก ์อ าเภอแม่วงก ์ แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหว้ยน า้หอมวทิยาคาร ต าบลชมุตาบง อ าเภอชมุตาบง แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนตากฟ้าวชิาประสทิธิ์ ต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวงัเมอืงชนประสทิธิ์วทิยาคม ต าบลลาดยาว อ าเภอ

ลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองกรดพทิยาคม ต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพต แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนช่องแคพทิยาคม ต าบลช่องแค อ าเภอตาคล ีจงัหวดั แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไพศาลพีทิยา ต าบลไพศาล ีอ าเภอไพศาล ีจงัหวดั แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวงับ่อวทิยา ต าบลวงับ่อ อ าเภอหนองบวั จงัหวดั แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองบวั ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองบวั จงัหวดั แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองโพพทิยา ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคล ีจงัหวดั แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนลาดทพิรสพทิยาคม ต าบลลาดทพิรส อ าเภอตาคล ี แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบรรพตพสิยัพทิยาคม ต าบลท่างิ้ว อ าเภอบรรพต แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนตาคลปีระชาสรรค ์ ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ี แห่ง 1 2,306,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนตากฟ้าวชิาประสทิธิ์  ต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า แห่ง 1 2,306,000                    

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 2,400,800                 

งบลงทนุ 2,400,800                 

ครุภณัฑ์ 2,400,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,400,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนทหาร

อากาศอนุสรณ์ ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนตะครอ้

พทิยา ต าบลตะครอ้ อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนรฐัราษฎร์

อนุสรณ์ ต าบลบงึปลาทู อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนหนองโพ

พทิยา ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 8,832,100                 

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 1,311,500                 

งบลงทนุ 1,311,500                 

ครุภณัฑ์ 1,311,500                    

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

ประจ าจงัหวดันครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 23,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดันครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 1 กอ๊ก ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดันครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 14,000                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 2,040,600                 

งบลงทนุ 2,040,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,040,600                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,040,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนนครสวรรคป์ญัญานุกูล ต าบล

นครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 2,040,600                    

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 5,480,000                 

งบอดุหนุน 5,480,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,480,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 5,480,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 579,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 579,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 579,000                   

งบด าเนินงาน 579,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 579,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 579,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,020,000                 

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 1,020,000                 

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 244,000                   

งบด าเนินงาน 244,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 244,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 244,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 40,000                     

งบด าเนินงาน 40,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 736,000                   

งบด าเนินงาน 736,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 736,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 736,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 102,894,900              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 75,583,400                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 75,583,400                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 60,435,600                

งบอดุหนุน 60,435,600                
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 60,435,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 60,435,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 11,598,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 2,667,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 5,219,100                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 5,509,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 35,441,800                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 15,147,800                

งบอดุหนุน 15,147,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 15,147,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 15,147,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 1,490,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 342,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 670,500                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 707,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 11,936,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 27,311,500                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 22,511,500                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 22,511,500                

งบลงทนุ 22,511,500                

ครุภณัฑ์ 8,974,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 8,974,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัการอาชพี

นครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการเทคนิคพื้นฐานพรอ้มโปรแกรมออกแบบ 

Intelligent Machining  วทิยาลยัการอาชพีบรรพตพสิยั ต าบลบางตาหงาย

 อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 2,479,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการงานฟารม์ไมผ้ล  วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยนีครสวรรค ์ต าบลบา้นมะเกลอื อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั ชดุ 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองการเขยีนแอพพลเิคชัน่แอนดรอยดพ์รอ้มโมดูล

 Zigbee แบบเมนบอรผ์่านแท็ปเลต็ วทิยาลยัเทคนิคแม่วงก ์ต าบลวงัซา่น 

อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการอเิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้  วทิยาลยั

เทคโนโลยแีละการจดัการตากฟ้า ต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จงัหวดั ชดุ 1 1,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,537,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,537,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารหอพกัพรอ้มครุภณัฑ ์ วทิยาลยัเทคนิคแม่วงก ์

ต าบลวงัซา่น อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 13,537,500                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 4,000,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 4,000,000                 

งบลงทนุ 4,000,000                 

ครุภณัฑ์ 4,000,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอรก์ราฟิก  วทิยาลยั

อาชวีศึกษานครสวรรค ์ ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั ชดุ 1 2,000,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องกดัอเนกประสงค ์พรอ้มอปุกรณ์ (Universal 

Milling Machine)  วทิยาลยัเทคนิคนครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคต์ก 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 2,000,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยแีละสายปฏบิตักิาร 800,000                   

จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏบิตักิาร 800,000                   

งบลงทนุ 800,000                   

ครุภณัฑ์ 800,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 800,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งส านกังาน  สถาบนัการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 

4 ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์ ชดุ 1 800,000                      

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 1,237,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,237,000                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1,237,000                 

การสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 1,237,000                 

งบลงทนุ 1,237,000                 

ครุภณัฑ์ 737,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 737,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟ (UPS) ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. นครสวรรค์

 ต าบลวดัไทร อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 15 45,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางหนงัสอืหอ้งสมดุร ์ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. 

นครสวรรค ์ ต าบลวดัไทร อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 5 150,000                      

รายการระดบัที1่: บอรด์นิทรรศการเคลือ่นที่ ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. 

นครสวรรค ์ ต าบลวดัไทร อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 5 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ (LCD Projector) และจอรบัสญัญาณภาพ

 ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. นครสวรรค ์ต าบลวดัไทร อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์

จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบนัง่ขบั ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. 

นครสวรรค ์ต าบลวดัไทร อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 182,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรงัปรุงฝ้าอาคาร  ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. นครสวรรค ์

ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนตรสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ งาน 1 500,000                      

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 70,825,700                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 70,825,700                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 70,825,700                

การจดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 70,825,700                

งบอดุหนุน 70,825,700                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,235,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  วทิยาเขตนครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคอ์อก 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาเขตนครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 15 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบังานส านกังาน วทิยา

เขตนครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั เครื่อง 5 80,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร วทิยาเขตนครสวรรค ์ 

ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 5 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ วทิยาเขตนครสวรรค ์ ต าบล

นครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็  วทิยาเขตนครสวรรค ์ ต าบล

นครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 13,000                        

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

วทิยาเขตนครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ เครื่อง 5 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 วทิยาเขตนครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี วทิยาเขตนครสวรรค ์ 

ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 8 321,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพบ์ตัรพลาสติกแบบหนา้เดยีว วทิยาเขต

นครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั เครื่อง 1 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens วทิยาเขตนครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 7 297,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วทิยาเขตนครสวรรค ์

 ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 20 50,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 120 น้ิว

 วทิยาเขตนครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ จอ 71 91,700                        

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการทางภาษา  วทิยาเขตนครสวรรค ์ ต าบล

นครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็คเกอร ์18 ช่อง   วทิยาเขตนครสวรรค ์ ต าบล

นครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ตู ้ 3 24,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน วทิยาเขตนครสวรรค ์ ต าบล

นครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ตู ้ 5 27,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 4 ลิ้นชกั วทิยาเขตนครสวรรค ์ ต าบล

นครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็ของแบบฟอรม์  วทิยาเขตนครสวรรค ์ ต าบล

นครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ตู ้ 2 8,600                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา วทิยาเขตนครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคอ์อก 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 17,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV ระดบั

ความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 60 น้ิว วทิยาเขต

นครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั เครื่อง 2 110,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 3 วทิยาเขตนครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 70,000                        

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 68,590,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน วทิยาเขตนครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคอ์อก 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 27,740,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารอาคนัตุกะ วทิยาเขตนครสวรรค ์ต าบลนครสวรรค์

ออก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 40,850,000                   

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 566,896,700              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 4,124,000                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 3,234,100                 
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โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 3,234,100                 

งบอดุหนุน 3,234,100                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,234,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม โครงการ 6 3,234,100                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 889,900                   

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 889,900                   

งบอดุหนุน 889,900                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 889,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทาง โครงการ 1 889,900                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 32,706,100                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 2,503,400                 

ขยายโอกาสการเขา้ถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติอยา่งท ัว่ถงึและมี

คุณภาพ 2,503,400                 

งบอดุหนุน 2,503,400                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,503,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 729 2,503,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 729 196,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 729 252,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 729 1,359,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 729 352,300                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 729 343,000                      

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 30,202,700                

วจิยัเพือ่พฒันาชมุชนและทอ้งถิน่ 30,202,700                

งบรายจ่ายอื่น 30,202,700                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การ

พฒันาทอ้งถิน่ โครงการ 0 30,202,700                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 297,270,800              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 297,270,800              

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 297,270,800              

งบบคุลากร 80,508,600                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 72,112,000                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 110 58,350,200                   

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 67 4,966,800                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 67 4,966,800                    

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ อตัรา 59 4,326,000                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 59 4,326,000                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 15 4,469,000                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 8,396,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งช ัว่คราว อตัรา 5 1,246,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 26 7,149,800                    

งบด าเนินงาน 11,788,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,788,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 20 1,141,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 6 1,905,600                    
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รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 27 3,808,800                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ อตัรา 27 3,695,400                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 17 113,400                      

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 23 3,540,000                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มี

วาระ ของขา้ราชการ อตัรา 23 3,426,600                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มี

วาระ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 17 113,400                      

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 8 590,400                      

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ของ อตัรา 8 590,400                      

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 7 523,200                      

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี

วาระ ของขา้ราชการ อตัรา 7 523,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 26 279,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ของพนกังานราชการ อตัรา 26 234,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ของลูกจา้งช ัว่คราว อตัรา 5 45,000                        

งบอดุหนุน 204,974,000              

เงนิเดอืน 204,974,000                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 431 204,772,400                 

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 3 201,600                      

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 3 201,600                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 232,795,800              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 157,158,900              

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 157,158,900              

งบด าเนินงาน 13,962,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,493,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 8117 6,493,600                    

ค่าสาธารณูปโภค 7,469,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 7,469,300                    

งบลงทนุ 143,196,000              

ครุภณัฑ์ 37,233,100                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 37,233,100                   

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืปฏบิตัิการงานออกแบบ เขยีนแบบ ต าบล

นครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านบารโ์คด้ แบบ 1D/2D ต าบลนครสวรรคต์ก 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 10 100,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบบริหารจดัการภาพเอกสารบุคคล ต าบลนครสวรรค์

ตก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 327,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ผลติสือ่การเรียนการสอนออนไลน ์ต าบล

นครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งเรียนปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์ต าบล

นครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ หอ้ง 5 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงหอ้งเรียน ต าบลยา่นมทัรี อ าเภอพยหุะคีรี 

จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 12 180,000                      

รายการระดบัที1่: ม่านปรบัแสง ต าบลยา่นมทัรี อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดั งาน 1 300,000                      
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รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิด CCTV และ IP Camera ต าบล

ยา่นมทัรี อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบแม่ขา่ยเพือ่การใหบ้ริการ หอ้งศูนยข์อ้มูลกลาง 

ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการสอนวชิาชพีครูและฝึก

ประสบการณ์วชิาชพีครู ต าบลยา่นมทัรี อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ หอ้ง 1 1,594,300                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งเรียนอเิลก็ทรอนิกส ์ต าบลยา่นมทัรี อ าเภอ

พยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 1,404,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีง ประจ าหอ้งบรรยาย ต าบลนครสวรรค์

ตก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 15 300,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการศาลจ าลอง ต าบลนครสวรรคต์ก 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ หอ้ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอร ์Notebook ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายโปรเจคเตอร ์ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 80 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวชิวลไลเซอร ์(visualizer) ต าบลนครสวรรคต์ก 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 51 1,275,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ประชมุ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ ขนาด 48,000 บทียูี ต าบลนครสวรรค์

ตก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 20 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 38,000 บทียูี ต าบล

นครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 40 1,840,000                    

รายการระดบัที1่: เกา้อี้สมัมนา ต าบลยา่นมทัรี อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดั ตวั 1500 3,120,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบเครือขา่ยการสือ่สารหลกัของมหาวทิยาลยั ต าบล

นครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 6,600,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบ e-Learning และระบบบริหารจดัการดา้นการ

เรียนรู ้ผ่านเครือขา่ยแบบออนไลน ์(LMS: Learning Management 

System) ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊พรอ้มเกา้อี้ รบัประทานอาหาร ต าบลนครสวรรคต์ก 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 100 800,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 105,962,900                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 78,500,000                   

รายการระดบัที1่: ศูนยก์ฬีาเอนกประสงค ์ต าบลยา่นมทัรี อ าเภอพยหุะคีรี 

จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 66,500,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารโรงเรียนสาธติ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 12,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเก่า ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ งาน 1 12,000,000                   

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 15,462,900                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค ต าบลยา่นมทัรี อ าเภอ

พยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ งาน 1 15,462,900                   

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 2,500,000                 

ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 2,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โครงการ 0 500,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการสรา้งผลผลติและวฒันธรรมชมุชนตน้

แม่น า้เจา้พระยาสู่การสรา้งบทเรียนรูป้ระวตัิศาสตร ์วถิวีฒันธรรมชมุชนสู่ โครงการ 0 2,000,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 73,136,900                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 73,136,900                

งบด าเนินงาน 10,890,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,890,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 540,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 2450 7,350,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,000,000                    

งบลงทนุ 60,746,900                

ครุภณัฑ์ 40,746,900                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 40,746,900                   

รายการระดบัที1่: ระบบพื้นฐานหอ้งปฏบิตัิการทางชวีวทิยา ต าบลยา่นมทัรี 

อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 1,926,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบพื้นฐานหอ้งปฏบิตัิการทางเคม ีต าบลยา่นมทัรี 

อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 2,284,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบพื้นฐานหอ้งปฏบิตัิการทางฟิสกิส ์ต าบลยา่นมทัรี 

อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 1,565,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบพื้นฐานหอ้งปฏบิตัิการทางวศิวกรรมศาสตร ์ต าบล

ยา่นมทัรี อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 4 778,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี ต าบลยา่นมทัรี อ าเภอพยหุะคีรี 

จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 3 68,100                        

รายการระดบัที1่: ระบบปฏบิตัิการเฉพาะทางชวีวทิยา ต าบลยา่นมทัรี 

อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 984,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบปฏบิตัิการเฉพาะทางเคม ี ต าบลยา่นมทัรี อ าเภอ

พยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 1,576,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบปฏบิตัิการเฉพาะทางฟิสกิส ์ต าบลยา่นมทัรี อ าเภอ

พยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 564,200                      

รายการระดบัที1่: ระบบปฏบิตัิการเฉพาะทางวศิวกรรมศาสตร ์ต าบลยา่นมทั

รี อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 4 3,221,600                    

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองครึ่งตวัยอ่ส่วน แยกชิ้นส่วนได ้ต าบล

นครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ตวั 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองช่วยฟ้ืนคืนชพี ผูใ้หญ่ ครึ่งตวัแบบมกีลอ่ง

สญัญาณไฟ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ตวั 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจ แบบอตัโนมตัิ ต าบลนครสวรรค์

ตก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 79,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัทางเคมไีฟฟ้าชนิดพกพา ต าบลนครสวรรคต์ก 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 222,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ควบคุมอณุหภูม ิ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ตู ้ 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบ่มพรอ้มเขยา่แบบตัง้พื้น  ต าบลนครสวรรคต์ก 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ตูค้วบคุมอณุหภูมแิบบเขยา่ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ตู ้ 1 165,000                      

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ควบคุมอณุหภูม ิต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 40,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบการตกตะกอนน า้  ต าบลนครสวรรคต์ก 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมอตุสาหกรรม ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ตวั 4 12,800                        

รายการระดบัที1่: นาฬกิาจบัเวลาดจิติอล ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 60 192,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าขนมทองมว้น ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเขม้แสงอาทติย ์(Pyranor Meter) ต าบล

นครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่ง (Spin Coater) ต าบลนครสวรรคต์ก 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าขนมเบื้อง ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 12,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องท าดอกไมป้ระดษิฐ ์ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 50,400                        

รายการระดบัที1่: เตาอบไฟฟ้า ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค์

 จงัหวดันครสวรรค์ เตา 2 17,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์

จงัหวดันครสวรรค์ ตู ้ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าไอศกรีม ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เตารีดไอน า้แบบแยกหมอ้ตม้ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เตา 1 7,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องชงกาแฟ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบดกาแฟ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 3,100                         

รายการระดบัที1่: เครื่องรีดไอน า้ถนอมผา้ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 5,600                         

รายการระดบัที1่: จกัรเยบ็ผา้เขม็เดี่ยวไดเร็คไดรฟ์ตดัดา้ย ต าบล

นครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ คนั 1 14,700                        

รายการระดบัที1่: จกัรโพง้ไดเร็คไดรฟ์  ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ คนั 1 16,200                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืปฏบิตัิการพื้นฐานทางดา้นวศิวกรรม ต าบล

นครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 297,900                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ต าบลนครสวรรค์

ตก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการทางดา้นการศึกษาเวลา (Time study) 

ส าหรบัระบบอตัโนมตัิ 4.0 ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดควนัตะกัว่บดักรี ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการในโรงเรือนสาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติพชื 

ต าบลยา่นมทัรี อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองนิวเมติกสไ์ฟฟ้า ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหแ์ละทดสอบสมรรถนะการแปลงพลงังาน 

ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 720,000                      
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รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอร ์Notebook ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: ลฟิทโ์ดยสาร ต าบลยา่นมทัรี อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดั ชดุ 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 24 777,600                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ กลอ้ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์บบตัง้โตะ๊ ต าบลนครสวรรคต์ก 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 11 217,800                      

รายการระดบัที1่: ชดุหอ้งปฏบิตัิการเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้ ต าบลยา่นมทัรี 

อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 8,800,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบ e-Library เพือ่การสบืคน้ขอ้มูลออนไลน ์ต าบล

นครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรเ์คม ีต าบลยา่นมทัรี 

อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ หอ้ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรช์วีวทิยา ต าบล

ยา่นมทัรี อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ หอ้ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรฟิ์สกิส ์ต าบลยา่นมทัรี

 อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ หอ้ง 1 3,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ลานเอนกประสงคพ์รอ้มหลงัคา ต าบลนครสวรรคต์ก 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ งาน 1 10,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส่วนบริการ(หอ้งสมดุ) ต าบลนครสวรรคต์ก 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ งาน 1 10,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 1,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 1 1,500,000                    

มหาวทิยาลยัมหดิล 32,600,000                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 32,600,000                

โครงการเพิม่ศกัยภาพการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข 32,600,000                

พฒันาศกัยภาพการใหบ้ริการดา้นสาธารณสุข 32,600,000                

งบอดุหนุน 32,600,000                

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าอาคารศูนยก์ารแพทยม์หดิล นครสวรรค ์

ระยะที่ 2 ต าบลเขาทอง อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ รายการ 1 20,000,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 12,600,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการพฒันาศูนยก์ารแพทยม์หดิลนครสวรรค์ 0 12,600,000                   

กระทรวงสำธำรณสขุ 298,247,200               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 217,582,800              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 211,850,700              

โครงการผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพสู่ความเป็นมอือาชพี 25,675,300                

จดัการเรียนการสอนส าหรบัการผลติแพทยเ์พิม่เพือ่ชาวชนบท 25,675,300                

งบลงทนุ 25,675,300                



149 / 175

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

ครุภณัฑ์ 7,000,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: Multi Medical Simulation System with evaluation

 and feedback ระบบจ าลองสถานการณ์ทางเทคนิคเสมอืนจริงเพือ่ฝึก

ทกัษะ พรอ้มระบบการประเมนิผลส าหรบัการผลติบณัฑติแพทย ์ศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ ์ต าบลปากน า้โพ

 อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ระบบ 1 7,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,675,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 18,675,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยแ์พทยศาสตรศึ์กษาช ัน้คลนิิก เป็นอาคาร คสล.

 9 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 8,810 ตารางเมตร พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ

อาคาร โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ ์ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืง หลงั 1 18,675,300                   

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 186,175,400              

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 186,175,400              

งบลงทนุ 186,175,400              

ครุภณัฑ์ 150,448,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองยาว ต าบลหนองยาว อ าเภอ คนั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นบุรีรมัย ์ต าบลศาลเจา้ไก่ต่อ อ าเภอ คนั 1 1,000,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 145,880,000                 

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งส่องตรวจกระเพาะปสัสาวะชนิดวดิทีศัน ์

(Cysto-Nephro Videoscope) โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ ์ต าบล

นครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจล าไสใ้หญ่แบบคมชดัสูงพรอ้มชดุควบคุม

สญัญาณภาพ โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ ์ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจกระเพาะอาหารและล าไสเ้ลก็ส่วนตน้แบบ

คมชดัสูง โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ ์ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ระดบั

ความคมชดัสูง 3 หวัตรวจ โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ ์ต าบลนครสวรรค์

ออก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัคลืน่ไฟฟ้าสมอง (EEG) โรงพยาบาล

สวรรคป์ระชารกัษ ์ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจหลอดเลอืดหวัใจดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง 

ชนิดใชใ้นหอ้งตรวจสวนหวัใจ (IVUS) โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ ์ต าบล

นครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 6,180,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผล 

จดัเกบ็ภาพ dicom  หรือส่งเขา้ระบบ Pacs โรงพยาบาลชมุตาบง ต าบลชมุ

ตาบง อ าเภอชมุตาบง จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้แบบอตุสาหกรรม ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 125 

ปอนด ์โรงพยาบาลชมุตาบง ต าบลชมุตาบง อ าเภอชมุตาบง จงัหวดั เครื่อง 1 760,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยท์ ัว่ไปขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500 mA. แบบ

แขวนเพดาน โรงพยาบาลลาดยาว ต าบลสระแกว้ อ าเภอลาดยาว จงัหวดั เครื่อง 1 1,750,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองหลวง ต าบลหนองหลวง อ าเภอ

ท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตั(ิAED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นสายล าโพงเหนือ ต าบลสายล าโพง เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความอิม่ตวัออกซเิจนในเลอืด โรงพยาบาลหนอง

บวั ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องจ าลองภาพฉายแสงแบบ 3 มติิ โรงพยาบาลสวรรค์

ประชารกัษ ์ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั เครื่อง 1 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายแสงเร่งอนุภาพ โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ ์

ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 80,000,000                   

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 2,568,000                    

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นพนมรอก ต าบลพนมรอก อ าเภอท่าตะโก จงัหวดั ชดุ 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นธารทหาร ต าบลธารทหาร อ าเภอหนองบวั จงัหวดั ชดุ 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นด่านชา้ง ต าบลท่างิ้ว อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นท่ากระดงังา ต าบลมหาโพธ ิอ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดั ชดุ 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นหนองแพงพวย ต าบลหวัดง อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดั ชดุ 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นดงเมอืงใต ้ต าบลเขาดนิ อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 428,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,727,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,797,000                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นหวัถนนใต ้ต าบลหวัถนน อ าเภอท่าตะโก จงัหวดั หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นหว้ยบง ต าบลเขากะลา อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นหนองไมแ้ม่เลย่ ์ต าบลแม่เลย่ ์อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดั หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นซบัส าราญ ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จงัหวดั หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นหนองสรอ้ยทอง ต าบลหนองพกิลุ อ าเภอตากฟ้า จงัหวดั หลงั 1 1,159,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 29,930,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารรงัสแีละผ่าตดั เป็นอาคาร คสล.6 ชัน้{{LF}}พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 27,499 ตารางเมตร{{LF}}โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ ์

ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 29,930,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 5,732,100                 

ผลติและพฒันาบคุลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 2,148,700                 

ผลติบคุลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข 2,148,700                 
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งบลงทนุ 2,148,700                 

ครุภณัฑ์ 360,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 360,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกปฏบิตัิการช่วยชวีติ พรอ้มชดุประเมนิผล วทิยาลยั

พยาบาลบรมราชชนนี สวรรคป์ระชารกัษ ์นครสวรรค ์ ต าบลปากน า้โพ 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 360,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,788,700                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,788,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคาร วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 

สวรรคป์ระชารกัษ ์นครสวรรค ์ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ แห่ง 1 1,788,700                    

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 3,583,400                 

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 3,583,400                 

งบลงทนุ 3,583,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,583,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,583,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการสาธารณสุขอ าเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 285 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอพยหุะคีรี

 ต าบลพยหุะ อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 3,583,400                    

กรมควบคุมโรค 6,897,900                 

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 915,000                   

โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่รองรบัการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค และภยั

สุขภาพ 915,000                   

พฒันาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่เชื่อมโยงขอ้มลูในการเฝ้าระวงั ป้องกนั 

ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 915,000                   

งบลงทนุ 915,000                   

ครุภณัฑ์ 915,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 915,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เพิม่ประสทิธภิาพเครือขา่ยและการสือ่สาร 

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 3 จงัหวดันครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคต์ก 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 915,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 5,982,900                 

ผลติภณัฑด์า้นการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 4,600,000                 

พฒันาและสนบัสนุนกระบวนการจดัท าผลติภณัฑแ์ละจดัการความรูข้องหน่วยงานท ัง้

ภายในและภายนอกเพือ่การเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 4,600,000                 

งบลงทนุ 4,600,000                 

ครุภณัฑ์ 4,600,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหโ์ลหะหนกัโดยเทคนิคการดูดกลนืแสง 

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 3 จงัหวดันครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคต์ก 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานวจิยั ส านกังานป้องกนั

ควบคุมโรคที่ 3 จงัหวดันครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ กลอ้ง 2 100,000                      

การสนบัสนุน เสริมสรา้ง ศกัยภาพและความเขม้แขง็ในการจดัการระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั

 ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 1,382,900                 
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เสริมสรา้งศกัยภาพ พฒันาความร่วมมอืและสรา้งการมส่ีวนร่วมของเครือขา่ยในการ

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 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 พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 3 จงัหวดันครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคต์ก คนั 1 848,000                      

พฒันาและใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารดา้นการป้องกนั ควบคุม

โรคและภยัสุขภาพ 534,900                   

งบลงทนุ 534,900                   

ครุภณัฑ์ 534,900                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 534,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 3 จงัหวดันครสวรรค ์

ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 15 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 3 จงัหวดันครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคต์ก 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 8 168,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 3 จงัหวดันครสวรรค ์ต าบล

นครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 6,200                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 3 จงัหวดันครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคต์ก

 อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 5,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 3 

จงัหวดันครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั เครื่อง 5 39,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 3 จงัหวดันครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคต์ก 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 5 39,500                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 3 จงัหวดันครสวรรค ์ต าบล

นครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 36,000                        

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 11,600,000                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 11,600,000                

โครงการการพฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยใ์นการวนิิจฉยัและป้องกนัโรค

เพือ่ความม ัน่คงดา้นสุขภาพ 11,600,000                

ยกระดบัและบูรณาการฐานขอ้มลูดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์เพือ่เป็นระบบเฝ้าระวงั

พยากรณ์และเตอืนภยัสุขภาพของประเทศ 7,300,000                 

งบลงทนุ 7,300,000                 

ครุภณัฑ์ 7,300,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 7,300,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสทิธภิาพสูง : 

HPLC (High Performance Liquid Chromatograph)   ต าบล

นครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหห์าไนโตรเจนแบบอตัโนมตัิ (Nitrogen 

Analyzer Automatic) ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ เครื่อง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรมในสภาพจริง (Real 

Time PCR) ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั เครื่อง 1 2,500,000                    

พฒันาขดีความสามารถและเครือขา่ยหอ้งปฏบิตักิารเพือ่ความม ัน่คงดา้นสุขภาพ 4,300,000                 

งบลงทนุ 4,300,000                 

ครุภณัฑ์ 4,300,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอนิดกัทฟี คปัเปิล พลาสมา : ICP-OES 

(Inductive Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer)  

ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 4,300,000                    

กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 3,630,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,630,000                 

สถานบริการสุขภาพภาครฐั ภาคเอกชน สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ และผูป้ระกอบ

โรคศิลปะ ไดร้บัการส่งเสริมสนบัสนุน พฒันา ควบคุม ก ากบั มมีาตรฐานตามที่

กฎหมายก าหนด และยกระดบัคุณภาพบริการสู่สากล 3,630,000                 

ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันา  ควบคุม ก ากบัสถานบริการสุขภาพภาครฐั ภาคเอกชน 

สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ ผูป้ระกอบโรคศิลปะ และ เครือขา่ยระบบบริการสุขภาพ 3,493,300                 

งบลงทนุ 3,493,300                 

ครุภณัฑ์ 3,493,300                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 160,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี สถาบนัพฒันานวตักรรม

ดา้นระบบบริการสุขภาพภาคเหนือ จงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคต์ก

 อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 4 160,800                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 3 

จงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั คนั 1 957,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 2,375,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเร็วรอบ ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

เขต 3 จงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ เครื่อง 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหก์ารท างานเครื่องตรวจทารกในครรภ ์

ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 3 จงัหวดันครสวรรค ์ ต าบล

นครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวเิคราะหก์ารท างานเครื่องกระตุกหวัใจ 

ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 3 จงัหวดันครสวรรค ์ ต าบล

นครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัเปอรเ์ซนตส์ารสลบเครื่องใหส้ารสลบ 

ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 3 จงัหวดันครสวรรค ์ ต าบล

นครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 320,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอตัราการไหลของกา๊ซ ส านกังานสนบัสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 3 จงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความดนั ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

เขต 3 จงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ตุม้น า้หนกั ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 3 

จงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั ชดุ 1 65,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัวเิคราะหเ์ครื่องช่วยหายใจ ส านกังานสนบัสนุน

บริการสุขภาพ เขต 3 จงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัฝุ่ นละอองนอกอาคาร ส านกังานสนบัสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 3 จงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 331,500                      

สนบัสนุนการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 136,700                   

งบลงทนุ 136,700                   

ครุภณัฑ์ 136,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 136,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 3 

จงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั ชดุ 2 49,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน พรอ้มชดุ

โปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 3 จงัหวดั

นครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 3 59,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิดLED ส ีแบบ Network

 ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 3 จงัหวดันครสวรรค ์ ต าบล

นครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 3 จงัหวดันครสวรรค ์ ต าบล

นครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 7,700                         

กรมสุขภาพจติ 993,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 993,000                   

ประชาชนไดร้บัการบริการเฉพาะทางดา้นสุขภาพจติ 993,000                   

พฒันาระบบขอ้มลูเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เพือ่สนบัสนุนระบบบริการ

สุขภาพจติ 264,000                   

งบลงทนุ 264,000                   

ครุภณัฑ์ 264,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 264,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 * 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ศูนยสุ์ขภาพจติที่ 3   ต าบลท่าน า้ออ้ย อ าเภอ

พยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 5 110,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน * (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) โรงพยาบาลจติเวชนครสวรรคร์าชนครินทร ์ ต าบลท่า

น า้ออ้ย อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 7 112,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล ศูนย์

สุขภาพจติที่ 3  ต าบลท่าน า้ออ้ย อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 42,000                        

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจติ 729,000                   

งบลงทนุ 729,000                   
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ครุภณัฑ์ 729,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 729,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ โรงพยาบาลจติเวชนครสวรรคร์าช

นครินทร ์ต าบลท่าน า้ออ้ย อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ คนั 1 729,000                      

กรมอนามยั 21,355,500                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 21,355,500                

พฒันาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกบัประชาชน 

ชมุชนและภาคเีครือขา่ย 21,355,500                

พฒันาศูนยเ์รียนรูก้ารส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอ้ม 21,355,500                

งบลงทนุ 21,355,500                

ครุภณัฑ์ 5,025,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,503,900                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ศูนยอ์นามยัที่ 3 

นครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั เครื่อง 10 286,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ศูนยอ์นามยัที่ 3 

นครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั เครื่อง 7 226,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ศูนยอ์นามยัที่ 3 

นครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั เครื่อง 9 361,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 32,000 บทียูี ศูนยอ์นามยัที่ 3 

นครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั เครื่อง 5 211,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ศูนยอ์นามยัที่ 3 

นครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั เครื่อง 3 141,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) 40,000 บทียูี ศูนยอ์นามยัที่ 3 นครสวรรค ์

ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 3 153,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 บทียูี ศูนยอ์นามยัที่ 3 

นครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั เครื่อง 1 53,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร ศูนยอ์นามยัที่ 3 นครสวรรค ์ต าบล

นครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 69,900                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 1,153,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัสลดัผา้อตัโนมตัิขนาด 125 ปอนด ์(55 กโิลกรมั)

 ศูนยอ์นามยัที่ 3 นครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค์

 จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 760,000                      

รายการระดบัที1่: อ่างลา้งเครื่องมอืแพทยช์นิด 3 หลมุพรอ้มสายยาง ศูนย์

อนามยัที่ 3 นครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ เครื่อง 1 98,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้อตัโนมตัิขนาดไม่ต า่กวา่ 100 ปอนด ์ศูนย์

อนามยัที่ 3 นครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 10.5  คิวบกิฟตุ ศูนยอ์นามยัที่ 3 

นครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั เครื่อง 1 19,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น - น า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ศูนย์

อนามยัที่ 3 นครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ เครื่อง 1 26,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 2,368,300                    

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งเครื่องมอืแพทยช์นิดคลืน่ความถีสู่ง ศูนย์

อนามยัที่ 3 นครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ เครื่อง 1 98,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็เกบ็เวชภณัฑพ์รอ้มระบบสญัญาณเสยีงเตือน

อตัโนมตัิ ขนาด 33 คิวบกิฟตุ ศูนยอ์นามยัที่ 3 นครสวรรค ์ต าบล

นครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 74,900                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็เกบ็เวชภณัฑพ์รอ้มระบบสญัญาณเสยีงเตือน

อตัโนมตัิ ขนาด 13.4 คิวบกิฟตุ ศูนยอ์นามยัที่ 3 นครสวรรค ์ต าบล

นครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 65,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมระบบคุมอณุหภูมตูิเ้กบ็เวชภณัฑ ์ศูนย์

อนามยัที่ 3 นครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ เครื่อง 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารก ศูนยอ์นามยัที่ 3 นครสวรรค ์

ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติอตัโนมตัิพรอ้มวดัความอิม่ตวั

ของออกซเิจนในเลอืดแบบภายนอก ศูนยอ์นามยัที่ 3 นครสวรรค ์ต าบล

นครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมออกซเิจนอตัราไหลสูง ศูนยอ์นามยัที่ 3 

นครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัชนิดโคมคู่ ศูนยอ์นามยัที่ 3 นครสวรรค ์

ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: รถเขน็อาหารเคลือ่นดว้ยไฟฟ้า ศูนยอ์นามยัที่ 3 

นครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั เครื่อง 2 190,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็เกบ็เวชภณัฑพ์รอ้มระบบสญัญาณเสยีงเตือน

อตัโนมตัิ ขนาด 51 คิวบกิฟตุ ศูนยอ์นามยัที่ 3 นครสวรรค ์ต าบล

นครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 235,400                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,330,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,240,500                    

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง ศูนยอ์นามยัที่ 3 นครสวรรค ์

ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 9,240,500                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,598,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาลานจอดรถยนตผู์ร้บับริการ ศูนยอ์นามยัที่

 3 นครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั งาน 1 1,080,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงรา้นจ าหน่ายอาหาร ศูนยอ์นามยัที่ 3 นครสวรรค์

 ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ งาน 1 498,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้รอบศูนยอ์นามยัที่ 3 นครสวรรค ์ศูนยอ์นามยั

ที่ 3 นครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั งาน 1 453,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิงานกลุม่งานขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์

และการวจิยั ศูนยอ์นามยัที่ 3 นครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ งาน 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิงานช ัน้ 3 อาคารกลุม่อ านวยการ ศูนย์

อนามยัที่ 3 นครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ งาน 1 347,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,491,100                    

รายการระดบัที1่: หอ้งบตัร ศูนยอ์นามยัที่ 3 นครสวรรค ์ต าบลนครสวรรค์

ออก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ งาน 1 4,491,100                    

ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาติ 36,188,000                
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แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 36,188,000                

ระบบบริหารจดัการระบบหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาตมิปีระสทิธภิาพ 36,188,000                

พฒันากลไกการคุม้ครองสทิธใินระบบหลกัประกนัสุขภาพ 36,188,000                

งบอดุหนุน 36,188,000                

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 31,388,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

เขต 3 นครสวรรค ์เป็นอาคาร คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 2,092  

ตารางเมตร  ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 31,388,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน ลานจอดรถ และรัว้ รอบอาคารส านกังาน

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค ์  ต าบลนครสวรรคต์ก 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ รายการ 1 4,800,000                    

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 74,475,000                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 17,530,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 17,530,000                

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 16,775,000                

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 16,775,000                

งบอดุหนุน 16,775,000                

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 16,775,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีทรงธรรม ต าบลศาลเจา้ไก่ต่อ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดงหนองหลวง ต าบลหนองยาว อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เกยไชยเหนือ ต าบลเกยไชย อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 933,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองแม่พงังา ต าบลทบักฤช อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดงขยุ ต าบลหนองกระเจา อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 433,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีสวา่งอารมณ์ ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัใหม่คลองเจริญ ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัใหม่ไทรทอง ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นวงัแรง ต าบลดอนคา อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหวัพลวง ต าบลวงัมหากร อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์งาม ต าบลวงัน า้ลดั อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองปรือเทพนิมติ ต าบลนาขอม อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมฤคทายวนั ต าบลแม่เลย ์อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 33,000                        
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัปางสุด ต าบลแม่เลย ์อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดงพลบั ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 46,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองแอก ต าบลหนองหมอ้ อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขาตอง ต าบลหวัหวาย อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยดุก ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกกระถนิ ต าบลธารทหาร อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองปลาไหล ต าบลธารทหาร อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัซบัตะเคียน ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นไร่ศรทัธาราษฎร ์ต าบลอดุมธญัญา อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองไมแ้ดง ต าบลนิคมเขาบ่อแกว้ อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขาบ่อแกว้ ต าบลนิคมเขาบ่อแกว้ อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 93,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่างิ้ว ต าบลท่างิ้ว อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมงคลสถติย ์ต าบลบางตาหงาย อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมาบมะขาม ต าบลเจริญผล อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดงป่าจนัทร ์ต าบลตาสงั อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวงษม์ณีศรทัธา ต าบลตาขดี อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เนินสะเดาหวาน ต าบลหนองตางู อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัไทรเหนือ ต าบลวดัไทร อ าเภอเมอืง นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 466,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคีรีสวรรค ์ต าบลพระนอน อ าเภอเมอืง นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่าดนิแดง ต าบลบางพระหลวง อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 466,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีมงคล ต าบลพระนอน อ าเภอเมอืง นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับงึน า้ใส ต าบลบา้นมะเกลอื อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขมริาษฎร ์ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับวรประชาราษฎร ์ต าบลหนองกรด อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั วดั 1 133,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขามโน ต าบลหนองกระโดน อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัลาดคา้ว ต าบลหนองเต่า อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักลัยารตัน ์ต าบลหนองเต่า อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหวัดงเหนือ ต าบลหวัดง อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับุญญานุสรณ์ ต าบลแม่เลย ์อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณะและปฏสิงัขรณ์พระอาราม

หลวงวดันครสวรรค ์ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั วดั 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณะและปฏสิงัขรณ์พระอาราม

หลวงวดัวรนาถบรรพต ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั วดั 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณะและปฏสิงัขรณ์พระอาราม

หลวงวดัตากฟ้า ต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ วดั 1 2,000,000                    

พระพทุธศาสนาไดร้บัการส่งเสริมและเผยแผห่ลกัธรรม 355,000                   

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 355,000                   

งบอดุหนุน 355,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 355,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการจดัสรา้งอาคารปฏบิตัิธรรมวดัโคก

มะขวดิ ต าบลส าโรงชยั อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 355,000                      

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 400,000                   

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 400,000                   

งบอดุหนุน 400,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดัวาปีรตันารามวทิยา ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคล ีจงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมศรีนภเขตวทิยา ต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 56,945,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 42,015,000                

การบงัคบัใชก้ฎหมาย อ านวยความยตุธิรรม และบริการประชาชน 42,015,000                

การผลติและฝึกอบรมต ารวจ 1,305,000                 

งบลงทนุ 1,305,000                 

ครุภณัฑ์ 600,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

ศฝร.ภ.6 ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 50 600,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 705,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 705,000                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้แผงตาขา่ยกนันกอาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.6 ต าบล

นครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ งาน 1 705,000                      

การบงัคบัใชก้ฎหมายและบริการประชาชน 40,710,000                

งบลงทนุ 40,710,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,710,000                   
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ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,710,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการ สภ.โกรกพระ ต าบลโกรกพระ อ าเภอ

โกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 20,710,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารฝึกยทุธวธิ ีภ.จว.นครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคต์ก

 อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 20,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 14,930,000                

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 14,930,000                

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 14,930,000                

งบลงทนุ 14,930,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,930,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,930,000                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกัระดบั ผกก. - รอง ผบก. ศฝร.ภ.6   ต าบล

นครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 2 3,780,000                    

รายการระดบัที1่: เรือนแถวสญัญาบตัร 10 คูหา ระดบั สว. - รอง ผกก. 

ศฝร.ภ.6   ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ หลงั 1 11,150,000                   

หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 13,392,600                

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 าจงัหวดันครสวรรค ์ต าบล

หนองปลงิ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงนครสวรรค์ 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 าจงัหวดันครสวรรค ์ ต าบลหนองปลงิ 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ชดุ 2 51,600                        

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ 13,257,400                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 13,257,400                

การด าเนินการดา้นป้องกนั ปราบปรามการทจุริต 13,257,400                

สนบัสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานดา้นป้องกนั ปราบปรามการทจุริต 13,257,400                

งบรายจ่ายอื่น 13,257,400                

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารส านกังาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวดั

นครสวรรค ์พรอ้มอาคารชดุพกัอาศยั บา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 12,869,600                   
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รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารส านกังาน ป.ป.ช. ประจ า

จงัหวดันครสวรรค ์พรอ้มอาคารชดุพกัอาศยั บา้นพกัและสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 387,800                      

รฐัวิสำหกจิ 53,943,900                

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 900,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 900,000                   

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 900,000                   

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 900,000                   

งบอดุหนุน 900,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 900,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดันครสวรรค์ ไร่ 600 900,000                      

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 854,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 854,100                   

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 854,100                   

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 854,100                   

งบลงทนุ 444,700                   

ครุภณัฑ์ 444,700                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 359,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้ง CCTV IP Camera แบบกลอ้ง 4 ตวั พรอ้ม

อปุกรณ์ประกอบ ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั ชดุ 1 329,700                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 85,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ เครื่อง 1 23,200                        

งบอดุหนุน 409,400                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน คนั 1 409,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลาง เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2566 คนั 1 221,400                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถยนตน์ัง่ส่วนกลางส านกังานนครสวรรค ์

ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ คนั 1 221,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้

 แบบดบัเบิ้ลแค็บ เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2566 คนั 1 188,000                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 

ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานนครสวรรค ์ต าบลนครสวรรคต์ก 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ คนั 1 188,000                      

การประปาส่วนภูมภิาค 1,487,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,487,000                 

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 1,487,000                 
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ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 1,487,000                 

งบลงทนุ 1,487,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,487,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,487,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 13 ต าบลหนองกลบั 

อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 183,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 12 บา้นถนนแยก 

ต าบลหนองกระโดน อ าเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 138,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หลงัวดัคลองปลากด (นอก)

 ถงึสะพานขา้มแม่น า้น่าน ต าบลพนัลาน อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 554,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอยประปาหมู่บา้น หมู่ 7 

ต าบลหนองกระโดน อ าเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 203,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 2 บา้นสนัเนิน ต าบล

บางเคียน อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 409,000                      

การเคหะแหง่ชาติ 50,702,800                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 50,702,800                

โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 50,702,800                

 พฒันาสภาพแวดลอ้มชมุชนเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติชมุชน 1,188,000                 

งบอดุหนุน 1,188,000                 

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 1,188,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรนครสวรรค ์ต าบลวดัไทรย ์อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั แห่ง 1 1,188,000                    

การจดัสรา้งโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย 49,514,800                

งบอดุหนุน 49,514,800                

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 49,514,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย 

จงัหวดันครสวรรค ์2 ระยะที่ 1 ต าบลวดัไทรย ์อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ แห่ง 1 31,848,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย 

จงัหวดันครสวรรค ์2 ระยะที่ 2 ต าบลวดัไทรย ์อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ แห่ง 1 17,666,200                   

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 461,540,400               

กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนลา่ง 2 188,997,800              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 188,997,800              

โครงการส่งเสริมการผลติและพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้เกษตร 183,997,800              

พฒันาปรบัปรุงเสน้ทางขนส่งพชืผลทางการเกษตร แยก ทล.117 บา้นหนองกรด 

ต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ 24,963,100                

งบลงทนุ 24,963,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,963,100                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 24,963,100                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายแยกทล.

117 บา้นหนองกรด ต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์

 ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ระยะทาง 3.130 กโิลเมตร สายทาง 1 24,963,100                   

พฒันาปรบัปรุงเสน้ทางขนส่งพชืผลทางการเกษตร แยก ทล.225-บา้นเกยไชยใต ้

ต าบลทบักฤชใต ้อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ 26,957,600                

งบลงทนุ 26,957,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,957,600                   
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ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 26,957,600                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มเเซมถนนลาดยาง ผวิทางแอสฟลัติกคอนก

รีต สายแยก ทล.225 – บา้นเกยไชยใต ้ต าบลทบักฤชใต ้อ าเภอชมุแสง 

จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง สายทาง 1 26,957,600                   

ปรบัปรุงคลองระบายวงัร่มเกลา้ 1 และอาคารประกอบ ต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรก

พระ จงัหวดันครสวรรค์ 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหลง่น า้ 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองและปรบัปรุงคนัคลองระบายน า้ ต าบลเนิน

ศาลา อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค ์ระยะทาง 5.350 กโิลเมตร 

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 22,700 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มก่อสรา้งอาคารรบั - แห่ง 1 25,000,000                   

ส่งเสริมและพฒันากระบวนการผลติขา้ว 338,000                   

งบด าเนินงาน 338,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 338,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 115,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการศึกษาดูงาน ของเกษตรกรที่เขา้ร่วม

โครงการ จงัหวดัละ 2 ครัง้ๆ ละ 1 วนั (จงัหวดันครสวรรค)์ 0 78,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเวทแีลกเปลีย่นเรียนรูก้ารพฒันาการ

ผลติขา้วของกลุม่จงัหวดั (จงัหวดันครสวรรค)์ 0 37,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 110,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 110,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 112,500                      

พฒันาปรบัปรุงเสน้ทางขนส่งพชืผลทางการเกษตร แยก ทล.1118 บา้นพกิลุ-บา้น

ฆะมงั ต าบลพกิลุ อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ 34,963,200                

งบลงทนุ 34,963,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,963,200                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 34,963,200                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มเเซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายแยกทล.

1118 บา้นพกิลุ - บา้นฆะมงั ต าบลพกิลุ อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค ์

ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ระยะทาง 5.000 กโิลเมตร สายทาง 1 34,963,200                   

พฒันาปรบัปรุงเสน้ทางขนส่งพชืผลทางการเกษตร สาย บา้นไร่ประชาสรรค ์– บา้น

ซบัตะเคยีน อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ 18,462,800                

งบลงทนุ 18,462,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,462,800                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 18,462,800                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยาง ผวิทางแอสฟลัติกคอนก

รีต สายบา้นไร่ประชาสรรค ์– บา้นซบัตะเคียน อ าเภอไพศาล ีจงัหวดั

นครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 4.075 สายทาง 1 18,462,800                   

พฒันาปรบัปรุงเสน้ทางขนส่งพชืผลทางการเกษตร แยก ทล.117 - บา้นเกยไชยเหนือ

 ต าบลหนองเต่า อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ 28,313,100                

งบลงทนุ 28,313,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,313,100                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 28,313,100                   
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มเเซมถนนลาดยาง ผวิทางแอสฟลัติกคอนก

รีต สายแยก ทล.117 - บา้นเกยไชยเหนือ ต าบลหนองเต่า อ าเภอชมุแสง 

จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 

6.300 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 28,313,100                   

พฒันาและบูรณะปรบัปรุง งานบูรณะทางผวิแอสฟลัท ์ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน

ช่องแค-ตากฟ้า ระหวา่ง กม.14+600-กม.17+100 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยาง ผวิทางแอสฟลัติกคอนก

รีต ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ช่องแค–ตากฟ้า ระหวา่ง กม.14+600 – 

กม.17+100 อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 7.00 เมตร 

หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 2.500 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 25,000,000                   

โครงการดา้นสงัคม ยกระดบัคุณภาพชวีติและสิ่งแวดลอ้ม 5,000,000                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 5,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 0 5,000,000                    

จงัหวดันครสวรรค์ 272,542,600              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 272,542,600              

การพฒันาดา้นสงัคม 14,061,400                

พฒันาและสรา้งชมุชนเขม้แขง็ดว้ยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและขยายผล

ตามแนวพระราชด าริ(นครสวรรคใ์นความพอเพยีง) 4,061,400                 

งบด าเนินงาน 2,731,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,731,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 297,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,303,800                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,303,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 120,000                      

งบลงทนุ 1,330,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,330,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 900,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายตน้น า้แบบกลอ่งเกเบี้ยนชนิดหนิทิ้ง (gabion)

 กวา้ง 4.00 เมตร ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 40 900,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 430,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกแฝกป้องกนัการกดัเซาะ ต าบลหนองบวั อ าเภอหนอง

บวั จงัหวดันครสวรรค์ กลา้ 200000 430,000                      

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 10,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 10,000,000                   

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 18,676,300                

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการเปลีย่นแปลงพื้นทีป่่าไม ้ 3,939,200                 

งบลงทนุ 3,939,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,939,200                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,939,200                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไม ้ กลา้ 500000 1,450,000                    
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รายการระดบัที1่: ท าแนวกนัไฟเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าแม่วงก-์แม่เปิน  อ าเภอแม่เปิน อ าเภอแม่วงก ์อ าเภอชมุตาบง พื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติป่าเขาคอกป่าเขาโลมนางและป่าเขาสอยดาว อ าเภอไพศาล ี กโิลเมตร 180 925,200                      

รายการระดบัที1่: ปลูกหวายฟ้ืนฟูสภาพป่า ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองบวั 

จงัหวดันครสวรรค์ ไร่ 300 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: ท าแนวกนัไฟในพื้นที่โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์ จงัหวดันครสวรรค ์ต าบลหนองบวั ต าบลหนอง

กลบั ต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ กโิลเมตร 100 514,000                      

บริหารจดัการบงึบอระเพ็ดอยา่งย ัง่ยนื 380,000                   

งบลงทนุ 380,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 380,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 380,000                      

รายการระดบัที1่: กลา้พนัธุพ์ชือาหารสตัว ์(ป่า) ต าบลพระนอน อ าเภอเมอืง

นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ กลา้ 50000 380,000                      

ส่งเสริมการอนุรกัษพ์ลงังานและการพฒันาพลงังานทดแทน 711,000                   

งบด าเนินงาน 711,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 711,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 336,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 336,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 75,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 300,000                      

การเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดลอ้มและพลงังาน

ทดแทนอยา่งย ัง่ยนืของจงัหวดันครสวรรค์ 1,159,100                 

งบด าเนินงาน 184,600                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 184,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 21,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ตวัอยา่ง 10 141,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการวเิคราะหคุ์ณสมบตัิของวสัดุแผ่นเรียบ 

ไดแ้ก่ ความแขง็ แรงกด ความหนาแน่น ความดูดซมึน า้ การซมึผ่านไอน า้

 การติดไฟหรือการลามไฟ ตวัอยา่ง 10 96,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจวเิคราะหเ์ชื้อเพลงิอดัแท่ง เช่น ค่า

ความชื้น สารระเหยได ้เถา้ คารบ์อนคงตวั และค่าความรอ้น ตวัอยา่ง 10 45,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 12,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 2,000                         

งบลงทนุ 974,500                   

ครุภณัฑ์ 974,500                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 624,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบ Bomb calorimeter ชดุ 1 624,500                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 350,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องยอ่ยวตัถดุบิเชื้อเพลงิอดัแท่ง ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องอดัเชื้อเพลงิอดัแท่ง ชดุ 1 300,000                      

ลดปริมาณขยะและก าจดัขยะชมุชนใหถ้กูตอ้งตามหลกัวชิาการ 487,000                   

งบด าเนินงาน 487,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 487,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 82,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 1 85,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการถา่ยทอดองคค์วามรู ้ คร ัง้ 1 85,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 221,100                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 221,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 11,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 26,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสารและต ารา 0 11,200                        

บริหารจดัการทรพัยากรน า้เพือ่ป้องกนัและลดผลกระทบจากภยัพบิตัิ 12,000,000                

งบลงทนุ 12,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ปิง หมู่ที่ 12  ต าบล

บา้นแก่ง อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่าน หมู่ที่ 1 ต าบลพนั

ลาน  อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ แห่ง 1 7,000,000                    

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 7,316,600                 

เสริมสรา้งความม ัน่คงปลอดภยัและแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชน 7,316,600                 

งบด าเนินงาน 7,316,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,316,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,076,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 1 612,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาด าเนินกจิกรรมรวมพลคนรกัด ีTO BE 

NUMBER ONE จงัหวดันครสวรรค ์ปีะงบประมาณ 2562 งาน 1 612,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,248,600                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 4,248,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 378,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 348,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 125,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 846,000                      

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 7,660,700                 

พฒันาศกัยภาพผลติภณัฑ ์OTOP สู่นวตักรรมและการทอ่งเทีย่ว 2,966,000                 

งบด าเนินงาน 2,966,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,966,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 7,800                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 2 1,770,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัช่องทางการจ าหน่ายภายในจงัหวดั 1 

ครงั ภายนอกจงัหวดั 1 ครัง้ คร ัง้ 2 1,770,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 408,200                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 408,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 750,000                      

ส่งเสริมตลาดขา้วปลอดภยั อนิทรียจ์งัหวดันครสวรรค์ 4,694,700                 
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งบด าเนินงาน 4,694,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,694,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 1 4,217,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานมหกรรมขา้วจงัหวดันครสวรรค์ คร ัง้ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบและผลติบรรจภุณัฑ์ แบบบรรจภุณัฑ์ 10 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ ผลติภณัฑ์ 5 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมเชือ่มโยงเครือขา่ยผูกป่ินโตขา้ว

จงัหวดันครสวรรค์ คร ัง้ 2 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัมหกรรมเจา้บ่าวพบเจา้สาวผูกป่ินโตขา้ว ครัง้ 2 267,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธต์ลาด จดุ 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 462,300                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 462,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 5,000                         

การพฒันาดา้นเกษตร 198,476,600              

ส่งเสริมและพฒันาการผลติสนิคา้เกษตรทีม่คุีณภาพปลอดภยั 4,077,000                 

งบด าเนินงาน 4,077,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,077,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 21,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ตวัอยา่ง 280 1,937,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเกบ็ตวัอยา่งดนิเพือ่ส่งตรวจวเิคราะห์ ตวัอยา่ง 280 22,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแลกองปุ๋ ยหมกั ตนั 140 56,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติน า้หมกัชวีภาพ ลติร 2800 36,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติน า้หมกัสมนุไพรไลแ่มลง ลติร 2800 36,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานรณรงคก์ารบริโภคสนิคา้เกษตรที่มี

คุณภาพปลอดภยั  เกษตรรุ่งเรือง เมอืงสแีคว ครัง้ 1 298,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมเชือ่มโยงเครือขา่ยระหวา่ง

ผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการ และผูบ้ริโภคสนิคา้เกษตรที่มคุีณภาพปลอดภยั ครัง้ 1 171,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมนิทรรศการ การประกวด การ

สาธติ การแขง่ขนั การแสดง ของหน่วยงาน ครัง้ 1 151,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าถว้ยรางวลัการประกวดโคเน้ือ ถว้ย 36 72,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าถว้ยแกรนดแ์ชมป์ ถว้ย 2 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าถว้ยรางวลั ถว้ย 42 84,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเวที หลงั 1 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายฉาก ผนื 1 4,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสถานที่ หอ้ง 1 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัการแสดง ชดุ 1 4,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่ง โตะ๊ ตวั 20 2,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่ง เกา้อี้ ตวั 100 1,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพธิกีรด าเนินรายการ คน 2 3,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเครื่องเสยีง ชดุ 1 7,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ชดุ 100 3,500                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเวทกีลาง ขนาดกวา้ง 12 เมตร ยาว 20 

เมตร สูง 1.2 เมตร พรอ้มหลงัคา เครื่องเสยีง และระบบไฟฟ้า วนั 3 75,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาติดต ัง้เต็นทโ์ดม ส าหรบัใชเ้ป็นเวทปีระกวด

สตัว ์ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 5 เมตร จ านวน 1 เต็นท ์

พรอ้มปรบัพื้นที่ดว้ยทรายหยาบสูง 15 เซนติเมตร ปรบัเรียบ วนั 3 60,000                        
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาติดต ัง้เต็นทพ์กัสตัว ์แสดงพนัธุส์ตัว ์จดั

นิทรรศการ และออกรา้นจ าหน่ายสนิคา้ปศุสตัว ์และ OTOP หลงั 70 157,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเวทสี  าหรบัใชเ้ป็นเวทจีดังานคาวบอยไนท์

 และแนะน าประชาสมัพนัธใ์นงาน ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 

1 เมตร พรอ้มอปุกรณ์บนเวท ีและคนตรี บรรเลง วนั 3 45,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาติดต ัง้แผงเหลก็ส าหรบัจดัท าเวทปีระกวด

สตัว ์และคอกพกัสตัว ์ขนาดกวา้ง 2 เมตร ยาว 3 เมตร แผง 300 90,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ส  าหรบัอาบน า้ และสุขาส าหรบั

ผูร่้วมงานและประชาชนผูร่้วมงาน หอ้ง 20 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเวท ีโตะ๊หมู่ และพระฉายาลกัษณ์ 

ส าหรบัพธิมีอบถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกมุารี และประดบัตกแต่งรถยนตอ์ญัเชญิถว้ยพระราชทานฯ โดยจดั งาน 1 15,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเต็นทแ์ละเวทสี าหรบัจดัประกวด ปรุง 

ชมิ อาหารจากผลติภณัฑส์ตัว ์ดนตรี การแสดง อปุกรณ์ต่างๆ ครัง้ 1 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัอปุกรณ์เครื่องก าเนิดไฟฟ้าเคลือ่นที่ วนั 3 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัหาฟางอดัฟ่อนส าหรบัตกแต่งสถานที่ 

และจดังานคาวบอยไนท์ ฟ่อน 1500 52,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัอปุกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่งท ัว่เต็นท ์และ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท านิทรรศการและแสดงพนัธุส์ตัวข์อง

ศูนยว์จิยัและบ ารุงพนัธุส์ตัวน์ครสวรรค์ ชดุ 1 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท านิทรรศการดา้นการผลติสตัวข์อง

ศูนยว์จิยัการผสมเทยีม และเทคโนโลยชีวีภาพพษิณุโลก ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท านิทรรศการดา้นอาหารปลอดภยัของ

ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดันครสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัหญา้อาหาร น า้ ส าหรบัสตัวท์ี่ประกวด 

แสดง พรอ้มจดัเวรยามรกัษาความปลอดภยั วนั 3 45,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ การเสวนาทางวชิาการ ครัง้ 3 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติและเผยแพร่สือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ์

ทางสถานีวทิย ุความยาวไม่เกนิ 1 นาที งาน 1 15,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถแห่ประชาสมัพนัธง์าน วนั 10 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธง์านพรอ้ม จดุ 6 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 501,700                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 501,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 235,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 168,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 7,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 35,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,274,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 41,200                        

พฒันาศกัยภาพการผลติพชืเศรษฐกจิหลกั 5,010,100                 

งบด าเนินงาน 5,010,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,010,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 1 1,198,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่พรอ้มรื้อถอนและท าความสะอาด ครัง้ 1 76,700                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ ครัง้ 1 20,000                        
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการโครงการพฒันาศกัยภาพการ

ผลติพชืเศรษฐกจิหลกั ครัง้ 1 15,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่พรอ้มรื้อถอนและท าความสะอาด ครัง้ 1 75,300                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งออกแบบบรรจภุณัฑ์ คร ัง้ 1 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าบรรจภุณัฑ์ คร ัง้ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าถงุพลาสติกบรรจขุา้วสารขนาดบรรจ ุ ครัง้ 1 250,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัตลาดเชือ่มโยงเครือขา่ยสนิคา้วสิาหกจิ ครัง้ 1 151,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,402,700                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,402,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 445,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 445,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 158,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,805,000                    

เพือ่แกไ้ขปญัหาและความตอ้งการของประชาชนดา้นเศรษฐกจิ 189,389,500              

งบลงทนุ 189,389,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 189,389,500                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 14,026,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุสระกกัเกบ็น า้ที่สาธารณะมาบโมกข ์ต าบลบางมะฝ่อ 

อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค ์ขนาดปากดา้นบนกวา้ง 120.00 x 

120.00 เมตร ลกึ 3.50 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 38,150 ลูกบาศก์

เมตร พรอ้มคนัดนิป้องกนัน า้ท่วม แห่ง 1 1,830,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกและขยายสระน า้สาธารณะประโยชนด์อนอ่างทอง 

หมู่ที่ 1 ต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค ์ปากสระกวา้ง 

180.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร ลกึ 3.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ แห่ง 1 1,996,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองบ่วง หมู่ที่ 11 บา้นคลองบ่วงสามคัคี ต าบล

ปางสวรรค ์อ าเภอชมุตาบง จงัหวดันครสวรรค ์ขนาดปากคลองกวา้ง 12.00 

เมตร กน้คลองกวา้ง 4.00 เมตร ลกึ 3.00 เมตร ยาว 4.000 กโิลเมตร 

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 49,750 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองหนองเสอื หมู่ที่ 5 ต าบลหนองกรด อ าเภอ

บรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค ์ ปากคลองกวา้งเฉลีย่ 7.00 เมตร กน้กวา้ง

เฉลีย่ 2.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 3.50 เมตร ยาว 2.800 กโิลเมตร ปริมาตรดนิขดุ

ไม่นอ้ยกวา่ 9,100 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มวางท่อระบายน า้ แห่ง 7 1,997,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองเสากระโดง หมู่ที่ 4 ต าบลนครสวรรคต์ก 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์พื้นที่ 25 ไร่ ขนาดกวา้ง 9.50 

เมตร กน้กวา้ง 4.252 เมตร ลกึเฉลีย่ 2.475 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ย

กวา่ 19,318.88 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายกกัเกบ็น า้ บา้นแม่กระส ีหมู่ที่ 9  ต าบลแม่

เปิน อ าเภอแม่เปิน จงัหวดันครสวรรค ์กวา้ง 6.00 เมตร  ยาว 35.00 เมตร แห่ง 1 497,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายกกัเกบ็น า้ บา้นปางสกั หมู่ที่ 12 ต าบลแม่เปิน

 อ าเภอแม่เปิน จงัหวดันครสวรรค ์กวา้ง 6.00 เมตร  ยาว 35.00 เมตร แห่ง 1 435,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระน า้สาธารณะ (สระลอยฟ้า) หมู่ที่ 4 บา้นดอน

ขวาง ต าบลหนองนมววั อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค ์ ดา้น 1 

ปากกวา้ง 130.00 เมตร กน้กวา้ง 112.00 เมตร ลกึเฉลีย่จากเดมิ 3.00 เมตร

  ดา้น 2 ปากกวา้ง 147.00 เมตร กน้กวา้ง 129.00 เมตร ลกึเฉลีย่จากเดมิ 

3.00 เมตร ดา้น 1 ปากยาว 160.00 เมตร กน้ยาว 142.00 เมตร ลกึเฉลีย่

จากเดมิ 3.00 เมตร ดา้น 2 ปากยาว 75.00 เมตร กน้ยาว 57.00 เมตร ลกึ

เฉลีย่จากเดมิ 3.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 42,150 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,600,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระน า้สาธารณประโยชน ์บา้นน า้พ ุหมู่ที่ 29 

ต าบลบา้นไร่ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค ์ ปากกวา้งเฉลีย่ 70.00 

เมตร ยาว 210.00 เมตร กน้กวา้ง เฉลีย่ 50.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร ลกึ

เฉลีย่ 5.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 60,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,582,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าคลองหนองเยน็ บา้นเนินกลาง หมู่ที่ 8 ต าบล

ศาลเจา้ไก่ต่อ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค ์ปากกวา้งเฉลีย่ 13.00 

เมตร ลกึเฉลีย่ 3.00 เมตร ยาว 2.200 กโิลเมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ แห่ง 1 1,089,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 141,189,000                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 1 ต าบลหนองเต่า 

อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 

1.100 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 1,972,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 9 ต าบลหนองเต่า 

อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 

750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 1,344,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 6 ต าบลหนองเต่า 

อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค ์ ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 

660.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 1,183,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 10 ถงึเขตติดต่อ 

หมู่ที่ 7 ต าบลเขาดนิ อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 

4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 995.00 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนขยายผวิจราจรหนิคลกุ ถนนเกา้เลี้ยว - ยาง

ใหญ่ หมู่ที่ 1,2 ต าบลเกา้เลี้ยว อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค ์ ผวิ

จราจรกวา้ง 1.50 เมตร ระยะทาง 2.600 กโิลเมตร สายทาง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 8  ต าบลหวัดง 

อ าเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 9.00 เมตร ระยะทาง แห่ง 1 2,121,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายดอนมะขามหวาน 

หมู่ที่ 1 ต าบลนากลาง อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค ์ ผวิจราจรกวา้ง 

4.00 เมตร ระยะทาง 290.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายหนองทรายเหนียว 

หมู่ที่ 7 ต าบลโกรกพระ อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง

 4.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 1,093,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 5 ต าบลยางตาล 

อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 

280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 492,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายธารปลาซา่ หมู่ที่ 6 

ต าบลนากลาง อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 4.00 

เมตร ระยะทาง 290.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 1 ต าบลยางตาล 

อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 

280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 492,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายกลาง หมู่ที่ 2 - หมู่ที่

 7 ต าบลนากลาง อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค ์ ผวิจราจรกวา้ง 4.00 

เมตร ระยะทาง 290.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นนายชิ้น ยาย

เพชรนอ้ย หมูที่ 1 ต าบลศาลาแดง อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค ์ผวิ

จราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้ม สายทาง 1 1,724,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 1 ต าบลชมุตาบง 

อ าเภอชมุตาบง จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 

800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 1,790,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายหมู่ที่ 3 บา้นปาง

สวรรค ์ต าบลปางสวรรค ์อ าเภอชมุตาบง จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง

 4.00 เมตร ระยะทาง 1.060 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายวงัชมพ-ูบา้นนาย

นรินทร ์ประทุมแมน หมู่ที่ 2 บา้นตลิง่สูง ต าบลชมุตาบง อ าเภอชมุตาบง 

จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร 

หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายหมู่ที่ 8 บา้นปางชยั

 ต าบลปางสวรรค ์อ าเภอชมุตาบง จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 6.00 

เมตร ระยะทาง 738.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายทางเขา้หมู่บา้นหนอง

แม่พงังา หมู่ 2 ต าบลทบักฤช ถงึหมู่ 12 ต าบลทบักฤช เชือ่มต่อต าบลพนั

ลาน อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง

 1.000 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 6 ต าบลฆะมงั 

อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 3.50 เมตร ระยะทาง 1.045

 กโิลเมตร หนา 0.15  เมตร สายทาง 1 1,905,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นดอนสนวน-บา้นท่า

ลอ้  หมู่ที่ 6 ต าบลทบักฤชใต ้อ าเภอชมุแสง ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา

 0.15 เมตร ระยะทาง 686.00 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิเคปซลี หมู่ที่ 1 บา้นชอนพลู 

ต าบลพนุกยูง ถงึบา้นใหม่สามคัคี ต าบลหนองพกิลุ  อ าเภอตากฟ้า จงัหวดั

นครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร สายทาง 1 4,391,900                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิเคปซลี หมู่ที่ 8 บา้นพลบัพลาชยั 

ต าบลหนองพกิลุ  อ าเภอตากฟ้า เชือ่มต่อต าบลหวัหวาย อ าเภอตาคล ี

จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 965.00 เมตร สายทาง 1 3,028,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางเคปซลี หมู่ที่ 10 บา้นหนองปลาไหล

 ต าบลล าพยนต ์อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 6.00 

เมตร ระยะทาง 1.530 กโิลเมตร สายทาง 1 3,018,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 11 

ต าบลหนองโพ จากอู่ผมยาว ถงึถนนลาดยาง ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร สายทาง 1 1,031,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 5 บา้นโคกหวา้ 

สายเริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เดมิ จากนานางสารี ฉิมเกดิ ถงึเขต

ติดต่อ หมู่ที่ 1 บา้นหนองแอก ต าบลหนองหมอ้ อ าเภอตาคล ีจงัหวดั

นครสวรรค ์จ านวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 

460.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ผวิจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง สายทาง 1 2,329,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 4 บา้นคลองแปด 

ต าบลพรหมนิมติ อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 3.00 

เมตร ระยะทาง 975.00 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 1,966,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 5 บา้น

โคกสูง ต าบลหว้ยหอม อ าเภอตาคล ีไปเชือ่มต่อต าบลเขาชายธง อ าเภอตาก

ฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 900.00 เมตร สายทาง 1 2,540,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ถนนสายโรงเรียนวดั

หนองปลอ้งโพช จากเสน้ทางหลวง 4039 – กลุม่บา้นหนองปลอ้งโพช หมู่ที่ 8

 ต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค ์ ผวิจราจรกวา้ง 4.00 

เมตร ระยะทาง 820.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,784,300                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ถนนสายบา้นเนินประดู่ 

จากบริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เดมิ-เขตติดต่อต าบลหว้ยถ ัว่ใต ้หมู่ที่ 11

 ต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 5.00 

เมตร ระยะทาง 720.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,933,800                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ถนนโคกมะรื่นเหนือ หมู่

ที่ 6 ต าบลท่าตะโก อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 5.00 

เมตร. ระยะทาง 1.050 กโิลเมตร หนา 0.20 เมตร สายทาง 1 3,371,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 5 ต าบลพนมเศษ 

อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร ระยะทาง 1.730 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 4,248,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 1 ต าบลท่างิ้ว 

อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง

 379.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 736,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บริเวณสายหลงัวดัวมิล

ประชาราษฎร ์หมู่ที่ 5 บา้นหนองขี้ววั เชือ่มต่อหมู่ที่ 1  บา้นท่าแรต  ต าบล

อ่างทอง อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 2.250 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 4,428,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัสายทางหลวง

ทอ้งถิน่ นว.ถ 76 - 011 สายประปาคลองยาง - ถนนหนา้วดับงึปลาทู ต าบล

บงึปลาทู อ าเภอบรรพตพสิยั  ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 271.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นใหม่ - หนองลูก

นก  ต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค ์ โดยถมดนิ

บดอดัแน่นขยายผวิจราจร จ านวน 2 ช่วง ผวิจราจรกวา้งเฉลีย่ 6.00 เมตร 

สูงเฉลีย่ 2.00 เมตร ระยะทาง 700.00 เมตร และก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็  ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.326 สายทาง 1 3,755,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟสัติกคอนกรีตสายบา้นลบัโลก

พฒันา ต าบลสระทะเล ถงึบา้นพล ุต าบลนิคมเขาบ่อแกว้ หมู่ที่ 12 ต าบล

สระทะเล อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร หนาเฉลีย่ 0.04 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 2,987,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายหนองตาเพชร หมู่ที่ 

4 ต าบลน า้ทรง อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 4.00 

เมตร ระยะทาง 1.700 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 2,980,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นเนินตูม หมู่ที่ 6 

ต าบลสระทะเล อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 4.00 

เมตร ระยะทาง 1.615 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 2,918,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 8 ต าบลวงัน า้ลดั 

อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้งเฉลีย่ 5.00 เมตร ระยะทาง

 340.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 6 ต าบลโพธิ์

ประสาท อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร สายทาง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบเคปซลี หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 10 

ต าบลวงัขอ่ย อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้งเฉลีย่ 6.00 

เมตร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร สายทาง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนถลาดยาง หมู่ที่ 12 ต าบลตะครอ้ ถงึหมู่ที่ 1 

ต าบลโพธิ์ประสาท อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 6.00 

เมตร ระยะทาง 950.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร สายทาง 1 2,300,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 7 ต าบลไพศาล ี

อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค ์ ผวิจราจรกวา้ง 5.00  เมตร ระยะทาง 

780.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นหนองบวั - 

บา้นหนองเขน หมู่ที่ 8 ต าบลหนองกรด  อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั

นครสวรรค ์จ านวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 

247.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง

 233.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 3 ผวิจราจรกวา้ง 3.00 เมตร สายทาง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางคนัคลอง หมู่ที่ 1 ไปหมู่ที่ 6 ต าบล

หนองปลงิ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 4.00 

เมตร ระยะทาง 1.750 กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร สายทาง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายขา้งปัม้น า้มนับาง

จาก หมู่ที่ 10 ต าบลหนองกรด  อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์

 ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็(สายเขาดนิ-บงึไผ)่ หมู่ที่ 

2 ต าบลบา้นมะเกลอื ถงึเขตติดต่อ ต าบลมหาโพธิ์ อ  าเภอเกา้เลี้ยว  ต าบล

บา้นมะเกลอื อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 

4.00 เมตร ระยะทาง 1.030 กโิลเมตร  หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ แยกหลงัหาด -บา้นนาย

สุริยา หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นแก่ง  อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์

ผวิจราจรกวา้ง  6.00 เมตร ระยะทาง  450.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 ต าบลนครสวรรคอ์อก 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์ ผวิจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทาง 5.183 กโิลเมตร หนาเฉลีย่ 0.04 เมตร สายทาง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นคลองหว้ยหวาย หมู่

ที่ 21 - หมู่ที่ 18 ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจร

กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.050 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 6,271,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นโคกพทุรา หมู่ที่ 16

 ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร

 หนา 0.15 เมตร  ระยะทาง 1.100 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 3,385,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 9 ต าบลเขาชนกนั

 อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรค ์ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 

1.350 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 12 ต าบลเขาชนกนั

 อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 

900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 5 ต าบลวงัซา่น 

อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 

900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 7 ต าบลแม่เลย่ ์

อ าเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 

900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายหนา้วดัศรีไกรลาศ-

สายแยกเชือ่มต่อ ต าบลปางสวรรค ์หมู่ที่ 1 บา้นศรีไกรลาศ ต าบลหว้ย

น า้หอม  อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 1.685 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 3,885,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นหนองนา-บา้น

ไทรทอง (นว.ถ.075-002) หมู่ที่ 16 บา้นหนองน า้แดง ต าบลบา้นไร่  อ าเภอ

ลาดยาว จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.530 สายทาง 1 3,944,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 4 บา้นชะลอมส ัน้ 

 ต าบลหว้ยถ ัว่เหนือ อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 4.00

 เมตร ระยะทาง 1.920 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 3,775,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 8 บา้นจกิใหญ่ 

ต าบลหว้ยร่วม อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 6.00 

เมตร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 2,870,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 8 ต าบลธารทหาร 

อ าเภอหนองบวั  จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 

650.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 8 ต าบล

หนองกลบั  อ าเภอหนองบวั  จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร

 ระยะทาง 990.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 2,148,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (ถนนพนัลาน) หมู่ที่ 3 

ต าบลหนองบวั  อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 4.00 

เมตร ระยะทาง 730.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 1,450,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองสาธารณะ หมู่ที่ 9 ต าบลนาขอม อ าเภอ

ไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค ์ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 84,105 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 2,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 28,585,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนหนิคลกุ หมู่ที่ 7 บา้นเชงิเขาคีรี ต าบลยาง

ตาล อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 1.700 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 492,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายทางท่าน หมู่ที่ 3 

ต าบลโกรกพระ อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 5.00 

เมตร ระยะทาง 470.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 1,099,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางถนนแอลฟสัทต์ิกคอนกรีต สายบา้น

ดงขยุ–ดงเยน็ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ต าบลหนองกระเจา อ าเภอ

ชมุแสง จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.780 

กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 4,085,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 5 บา้นหนองแกว้

 สายจากนานายสทิธชิยั คนะนยั ถงึคลอง 7 ต าบลสรอ้ยทอง อ าเภอตาคล ี

จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.100 กโิลเมตร สายทาง 1 4,483,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัติก รหสัสายทาง 

นว.ถ.63-023 (นิคมเขาบ่อแกว้-หวังิ้ว) หมู่ที่ 4 ต าบลนิคมเขาบ่อแกว้ อ าเภอ

พยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.470 

กโิลเมตร หนา 0.04 เมตร สายทาง 1 2,725,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 1 บริเวณบา้น

นางม่วยถงึสะพานเลี้ยงเมอืง ต าบลวดัไทร อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดั

นครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 650.00 เมตร หนาเฉลีย่ สายทาง 1 1,459,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้นทพั

ชมุพล ถงึบา้นหนองกระทุ่ม  ต าบลหนองกรด  อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์

จงัหวดันครสวรรค ์(ช่วงที่ 1) ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.000 

กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 12,600,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 1 ต าบลมาบแก 

อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค ์ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 

928.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,642,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,589,500                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01600000 จงัหวดันครสวรรค ์

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่ม ขนาด 3 x 3 เมตร ระยะทาง 

10.00 เมตร จ านวน 2 ช่อง บริเวณคลองร่วมจาน หมู่ที่ 8 บา้นแผ่นดนิ

ธรรมแผ่นดนิทอง พกิดัโครงการ E590671 N1767116 ต าบลบางแกว้ แห่ง 1 840,000                      

รายการระดบัที1่: วางท่อระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดเสน้ผ่าน

ศูนยก์ลางขนาด 0.80 เมตร พรอ้มบ่อพกั หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9 

ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์รวม

ระยะทาง 4.230 กโิลเมตร จากกรีนววิรีสอรท์ ถงึเขตเทศบาลนคร

นครสวรรค ์ระยะทาง 1.470 กโิลเมตร (ฝัง่ขวา) และจดุเริ่มตน้จากคอ

สะพานวงัไผ่ถงึเขตเทศบาลนครนครสวรรค ์ระยะทาง 2.760 กโิลเมตร (ฝัง่ แห่ง 1 2,749,500                    

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 26,351,000                

พฒันาศกัยภาพการทอ่งเทีย่วของจงัหวดันครสวรรค์ 26,351,000                

งบด าเนินงาน 26,351,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,351,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,512,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 23,500,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธด์า้นการท่องเที่ยว 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาด าเนินการส่งเสริมกจิกรรมการท่องเที่ยว

และงานประเพณีส าคญัของจงัหวดันครสวรรค์ กจิกรรม 0 20,000,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการสาธติและแสดงศิลปะลเิกพื้นบา้น อ าเภอ 15 1,440,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดันิทรรศการภูมปิญัญา สาธติ 

จ าหน่ายผลติภณัฑข์องดบีา้นฉนั ตลาดประชารฐัตลาดวฒันธรรม อ าเภอ 15 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,049,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,049,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 90,000                        


