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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 3,062,486,634            

จงัหวดัพิจติร 3,062,486,634            

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                      

กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกฬีำ 26,500,000                

กรมพลศึกษา 26,500,000                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 26,500,000                

โครงการส่งเสริมและพฒันาการกฬีา นนัทนาการ และวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 26,500,000                

ส่งเสริมและสนบัสนุนการออกก าลงักาย กฬีา นนัทนาการ และวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 26,500,000                

งบลงทนุ 26,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,500,000                   

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 26,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัสภาพสนามกฬีาอ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร 

ต าบลงิ้วราย อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 26,500,000                   

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 14,051,700                

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 1,429,700                 

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                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 308,000                   

งบด าเนินงาน 308,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 308,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 215,200                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 863,500                   

โครงการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 863,500                   

พฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 863,500                   

งบด าเนินงาน 863,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 863,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรายการส่งเสริมการจา้งงาน 0 863,500                      

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

01660000 จงัหวดัพิจติร
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กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 12,532,000                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 12,532,000                

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน 12,532,000                

ขบัเคลือ่นภารกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่ 12,532,000                

งบลงทนุ 12,532,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,532,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,532,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศูนยคุ์ม้ครองคนไรท้ี่พึง่ พรอ้มสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ ศูนยคุ์ม้ครองคนไรท้ี่พึง่ จงัหวดัพจิติร ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 12,532,000                   

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 90,000                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 90,000                     

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 90,000                     

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 90,000                     

งบลงทนุ 90,000                     

ครุภณัฑ์ 90,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 90,000                        

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

เด็กและครอบครวัจงัหวดัพจิติร  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดั เครื่อง 1 26,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงนอนพรอ้มที่นอนผูร้บับริการ ขนาด 3.5 ฟตุ  

บา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดัพจิติร  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร ชดุ 8 64,000                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 508,151,300               

กรมชลประทาน 426,989,200              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 200,000                   

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 200,000                   

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 200,000                   

งบลงทนุ 200,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 200,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตรกรในจงัหวดัพจิติร จงัหวดัพจิติร รายการ 0 200,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 367,009,200              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 127,340,000              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 127,340,000              

งบลงทนุ 127,340,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 127,340,000                 

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 127,340,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารป้องกนัตลิง่ดา้นทา้ย ทรบ.คลอง

หอไกร ต าบลหอไกร อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร รายการ 0 14,330,000                   

รายการระดบัที1่: ดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ PR.-81.2 L (C.64) 1 สาย 

ต าบลยา่นยาว อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ P.R.-95.5L-5.3L (C.69) ต าบล

ฆะมงั อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลอง DR.3 ต าบลปากทาง อ าเภอเมอืงพจิติร 

จงัหวดัพจิติร รายการ 0 5,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ PR-95.5L-18.1R(C.72) ต าบล

วงัหวา้ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร รายการ 0 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองระบาย DR.7-4R พรอ้มอาคารประกอบ 

ต าบลหอไกร อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ดาดคอนกรีตคลองส่งน า้และอาคารประกอบ ซ.ี84 (กม.

0+000 - 2+480) ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร รายการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 58,300,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบานระบายน า้ในเขตฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ที่ 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาดงเศรษฐ ีต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืง

พจิติร จงัหวดัพจิติร รายการ 1 590,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ซ ี47 พรอ้มอาคารประกอบ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาดงเศรษฐ ีต าบลโพธิ์ประทบัชา้ง อ าเภอโพธิ์ รายการ 1 970,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ ซ.ี58 พรอ้มอาคารประกอบ 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาดงเศรษฐ ีต าบลวดัขวาง อ าเภอโพทะเล รายการ 1 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบานระบายน า้ในเขตฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ที่ 2  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาดงเศรษฐ ีต าบลบา้นนอ้ย อ าเภอ

โพทะเล จงัหวดัพจิติร รายการ 1 586,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ซ ี42 พรอ้มอาคารประกอบ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาดงเศรษฐ ีต าบลคลองคะเชนทร ์ต าบลโรง

ชา้ง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร รายการ 1 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ ซ.ี40 ในเขตฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 2  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาดงเศรษฐ ีต าบลท่าบวั รายการ 1 988,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ ซ ี67  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาดงเศรษฐ ีต าบลดงป่าค า อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร รายการ 1 990,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบานระบายน า้ในเขตฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ที่ 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาดงเศรษฐ ีจงัหวดัพจิติร รายการ 1 585,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ซ ี44 พรอ้มอาคารประกอบ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาดงเศรษฐ ีต าบลโรงชา้ง อ าเภอเมอืงพจิติร รายการ 1 2,600,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ ซ.ี51  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาดงเศรษฐ ีต าบลวงัส าโรง อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร รายการ 1 997,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ ซ ี72  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาดงเศรษฐ ีต าบลคลองคูณ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบานระบายน า้ ในคลองส่งน า้ ซ ี40  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาดงเศรษฐ ีต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดั รายการ 1 421,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ซ ี65 พรอ้มอาคารประกอบ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาดงเศรษฐ ีต าบลไผ่ขวาง อ าเภอเมอืงพจิติร รายการ 1 970,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ ซ.ี54  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาดงเศรษฐ ีต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร รายการ 0 992,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ ซ ี68  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาดงเศรษฐ ีต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบานระบายน า้ ในคลองส่งน า้ ซ ี67  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาดงเศรษฐ ีต าบลดงป่าค า อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดั รายการ 1 440,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ซ ี45 พรอ้มอาคารประกอบ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาดงเศรษฐ ีต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงพจิติร รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ ซ.ี55  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาดงเศรษฐ ีต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ ซ.ี76 ในเขตฝ่ายส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาที่ 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าบวั ต าบลดงกลาง

 อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร รายการ 1 3,330,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ ซ.ี93 พรอ้มอาคารประกอบ ใน

เขตฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 2  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าบวั 

ต าบลวงัส าโรง อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร รายการ 1 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้(คลองดาดคอนกรีต) ในเขตฝ่าย

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าบวั ต าบลบาง

คลาน อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร รายการ 1 3,250,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้ในคลองส่งน า้สายใหญ่และ

สายซอย 280 แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าบวั ต าบลทุ่งนอ้ย 

อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร รายการ 1 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกคลองส่งน า้(ดว้ยแรงคน)จ านวน 8 สาย

 ในเขตฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าบวั

 ต าบลดงกลาง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร รายการ 1 2,122,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้(คลองดาดคอนกรีต) ในเขตฝ่าย

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 2  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าบวั ต าบลวงั

ส าโรง อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร รายการ 1 2,300,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมทา้ยท่อส่งน า้เขา้คูน า้ 25 แห่ง ในเขตฝ่ายส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาที่ 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าบวั ต าบลโพธิ์

ประทบัชา้ง อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร รายการ 1 2,497,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้(คลองดาดคอนกรีต) จ านวน 3 

สาย ในเขตฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 2  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ท่าบวั ต าบลวงัส าโรง อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร รายการ 1 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นา ในเขตฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าบวั ต าบลท่าบวั อ าเภอ รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้ PR.-70.5R. (C-34) กม.

0+050-4+875  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพลายชมุพล ต าบลก าแพง

ดนิ อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร รายการ 0 515,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ PR.-72.5R. (C-35)

 กม.12+120-14+020  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพลายชมุพล ต าบล

รงันก อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร รายการ 1 4,547,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการ

ชลประทานพจิติร ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมตลิง่ฝายยางพญาวงั  โครงการชลประทาน

พจิติร ต าบลทา้ยน า้ อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร รายการ 1 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้ ปตร.วงังิ้ว และอาคาร

ประกอบฝัง่ซา้ย-ขวา  โครงการชลประทานพจิติร ต าบลวงังิ้ว อ าเภอดง รายการ 1 2,650,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายวงัเรือน และอาคารประกอบฝัง่ขวา  

โครงการชลประทานพจิติร ต าบลวงังิ้วใต ้อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพจิติร รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้ ทรบ.ท่าหลวง  โครงการ

ชลประทานพจิติร ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร รายการ 1 2,750,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้ ทรบ.บุษบงคเ์หนือ  โครงการ

ชลประทานพจิติร ต าบลบางมูลนาก อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 2,710,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบายน า้ 

DR.7 กม.10+000-กม.15+000 และ กม.32+000-กม.48+000  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าบวั ต าบลทุ่งนอ้ย อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร รายการ 1 2,710,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 94,669,200                

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 75,000,000                

งบลงทนุ 75,000,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 75,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 75,000,000                   

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

รายการระดบัที2่: อาคารบงัคบัน า้คลองสะแก-ป่าหวายพรอ้มระบบส่งน า้ 

ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 50,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นหวัดง(3) 

ต าบลหวัดง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร รายการ 0 50,000,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 19,669,200                

งบลงทนุ 19,669,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,669,200                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 19,669,200                   

รายการระดบัที1่: ฝายหวังานและอาคารประกอบ  โครงการฝายบา้นวงัจกิ  

จงัหวดัพจิติร รายการ 0 19,669,200                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 145,000,000              

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 145,000,000              

งบลงทนุ 145,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 145,000,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 145,000,000                 

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้หวังานและอาคารประกอบ ขนาด 10.00 x

 9.00 ม. จ านวน 4 ช่อง โครงการประตูระบายน า้ท่าแห จงัหวดัพจิติร 0 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการท่อระบายน า้บา้นวงัทบัยา (คลอง C1-บงึสไีฟ)  

ต าบลโรงชา้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพจิติร 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงประตูระบายน า้ปากคลอง DR.8 พรอ้มอาคาร

ประกอบ ต าบลเนินมะกอก อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร รายการ 0 35,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 45,000,000                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 45,000,000                

บริหารจดัการน า้ลุ่มน า้หลกัอยา่งเป็นระบบภาคเหนือ 45,000,000                

งบลงทนุ 45,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารบงัคบัน า้บา้นโรงววั  พรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลไผ่

รอบ อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นหาดแตงโม (2)

 ต าบลงิ้วราย อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร รายการ 0 30,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 14,780,000                

การจดัการน า้ชลประทาน 14,780,000                

การจดัการงานชลประทาน 14,780,000                

งบลงทนุ 14,780,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,780,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 14,780,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 12,313,000                   

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ จ านวน 16 สาย

โครงการชลประทานพจิติร ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร รายการ 0 2,237,600                    
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รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน จ านวน 17 แห่ง .โครงการ

ชลประทานพจิติร ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร รายการ 0 474,400                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน จ านวน 3 แห่ง .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาดงเศรษฐ ี อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร รายการ 0 404,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ จ านวน 1 สาย .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาดงเศรษฐ ี อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร รายการ 0 242,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย จ านวน 36 สาย .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาดงเศรษฐ ี อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร รายการ 0 2,260,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาท่าบวั ต าบลบา้นนอ้ย อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร รายการ 0 3,226,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้.โครงการชลประทาน .โครงการ

ชลประทานพจิติร ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาดงเศรษฐ ี จงัหวดัพจิติร รายการ 0 1,221,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาท่าบวั ต าบลบา้นนอ้ย อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร รายการ 0 1,248,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 2,467,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื จ านวน 8 สาย .โครงการชลประทานพจิติร

 ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร รายการ 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืในเขตฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 1 .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาดงเศรษฐ ี จงัหวดัพจิติร รายการ 0 332,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืในเขตฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 2 .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาดงเศรษฐ ีต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ รายการ 0 335,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าบวั 

ต าบลบา้นนอ้ย อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร รายการ 0 1,000,000                    

กรมประมง 1,118,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 290,000                   

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 290,000                   

พฒันาคุณภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 290,000                   

งบลงทนุ 290,000                   

ครุภณัฑ์ 290,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 290,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้น่ึงฆ่าเชื้อดว้ยแรงดนัไอน า้ (Autoclave) ขนาดความ

จ ุ75 ลติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 290,000                      

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 686,000                   

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นการประมง 686,000                   

พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานและปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุนการวจิยัและนวตักรรม 686,000                   

งบลงทนุ 686,000                   

ครุภณัฑ์ 686,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 686,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิด 2 ตา ส าหรบังานวจิยั ต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าชนิดใชใ้นหอ้งปฏบิตัิการ ทศนิยม 2 

ต าแหน่ง  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่าง แบบตัง้โตะ๊  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 22,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01660000 จงัหวดัพิจติร

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟตุ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร

 จงัหวดัพจิติร ตู ้ 1 550,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 142,000                   

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 142,000                   

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 142,000                   

งบลงทนุ 142,000                   

ครุภณัฑ์ 142,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 142,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 3 110,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร เครื่อง 4 31,600                        

กรมปศุสตัว ์ 944,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 944,000                   

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 944,000                   

พฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลวงัส าโรง อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดั คนั 1 848,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 96,000                     

งบลงทนุ 96,000                     

ครุภณัฑ์ 96,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 96,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 6 96,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 26,725,200                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 7,857,000                 

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 7,857,000                 

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 7,602,000                 

งบลงทนุ 7,602,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,602,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,602,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัพจิติร กลา้ 3200000 5,280,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัพจิติร กลา้ 1100000 1,122,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 3700 1,200,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 255,000                   

งบลงทนุ 255,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 255,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 255,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01660000 จงัหวดัพิจติร

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัพจิติร ไร่ 150 255,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 18,868,200                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 5,945,200                 

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 5,945,200                 

งบลงทนุ 5,945,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,945,200                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 5,945,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบางลาย อ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงเสอืเหลอืง อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร บ่อ 17 302,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองพระ อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัส าโรง อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยร่วม อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพจิติร บ่อ 17 302,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบงึบวั อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพจิติร บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นบุ่ง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหวัดง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเขาเจด็ลูก อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทา้ยทุ่ง อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัหลมุ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร บ่อ 21 373,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสายค าโห ้อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทบัคลอ้ อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเขาทราย อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบงึนาราง อ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพธิ์ไทรงาม อ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัทรายพูน อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงักรด อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร บ่อ 20 356,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01660000 จงัหวดัพิจติร

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเนินปอ อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงังิ้ว อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพจิติร บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงตะขบ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไทรโรงโขน อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเนินมะกอก อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบางไผ่ อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นนอ้ย อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวดัขวาง อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไผ่ท่าโพ อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพธิ์ประทบัชา้ง อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคลองทราย อ าเภอสากเหลก็ จงัหวดัพจิติร บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าเยีย่ม อ าเภอสากเหลก็ จงัหวดัพจิติร บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นนา อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพจิติร บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัโมกข ์อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพจิติร บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองหลมุ อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพจิติร บ่อ 3 53,400                        

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 12,923,000                

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 12,923,000                

งบลงทนุ 12,923,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,923,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 12,923,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนอง บา้นหนองแขม หมู่ 5 ต าบลบา้นนอ้ย 

อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนอง บา้นหว้ยเรียงใต ้หมู่ 3 ต าบลวงักรด 

อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็น า้ บา้นรายชะโด หมู่ 6 ต าบลสามงา่ม 

อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 1,923,000                    

กรมวชิาการเกษตร 554,300                   
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แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 554,300                   

งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 554,300                   

วจิยัและพฒันา 554,300                   

งบลงทนุ 554,300                   

ครุภณัฑ์ 554,300                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 554,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อ (Autoclave) ต าบลโรงชา้ง อ าเภอเมอืง

พจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัส ีต าบลโรงชา้ง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 189,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าความชื้นเมลด็พนัธุพ์ชืภาคสนาม ต าบลโรงชา้ง

 อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่างและไอออนในสารละลาย 

ต าบลโรงชา้ง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 55,000                        

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 8,317,600                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 8,279,600                 

โครงการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตร 1,279,600                 

สนบัสนุนการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 1,279,600                 

งบอดุหนุน 1,279,600                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,279,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรวงัทรายพูน จ ากดั ต าบล

วงัทรายพูน อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร ในการก่อสรา้งตลาดสนิคา้

เกษตร ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 324 ตารางเมตร แห่ง 1 1,279,600                    

โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 7,000,000                 

พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 7,000,000                 

งบอดุหนุน 7,000,000                 

ครุภณัฑก์ารเกษตร 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนชมุนุมสหกรณ์การเกษตรพจิติร จ ากดั ต าบล

ท่าหลวง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ในการจดัหาเครื่องอบลดความชื้น

 ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 120 ตนั เครื่อง 1 7,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 38,000                     

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 38,000                     

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 38,000                     

งบลงทนุ 38,000                     

ครุภณัฑ์ 38,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัพจิติร ต าบลท่าหลวง 

อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัพจิติร ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดั ชดุ 1 16,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 123,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 123,000                   

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 123,000                   
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จดัทีด่นิ 123,000                   

งบลงทนุ 123,000                   

ครุภณัฑ์ 123,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 123,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัพจิติร ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัพจิติร  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัพจิติร  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 3,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัพจิติร  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัพจิติร  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานการปฏรูิป

ที่ดนิจงัหวดัพจิติร  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 3 17,400                        

กรมการขา้ว 43,380,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 43,380,000                

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 43,380,000                

การขยายศกัยภาพการผลติเมลด็พนัธุข์า้ว 43,380,000                

งบลงทนุ 43,380,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 43,380,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 43,380,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศูนยเ์มลด็พนัธุข์า้วพจิติร ต าบลโรงชา้ง อ าเภอ

เมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 43,380,000                   

กระทรวงคมนำคม 818,269,900               

กรมเจา้ทา่ 25,709,700                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 25,709,700                

โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 25,709,700                

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 25,709,700                

งบลงทนุ 25,709,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,709,700                   

ค่าส ารวจออกแบบ 5,272,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบส าหรบัโครงการขดุลอกและบ ารุงรกัษา

ร่องน า้ภายในประเทศที่แม่น า้ยม ระยะทาง 35.150 กโิลเมตร ต ัง้แต่ กม.

80+600 ถงึ กม.115+750 อ.โพธิ์ประทบัชา้ง จ.พจิติร ฉบบั 1 5,272,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 20,437,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ภายในประเทศที่

แม่น า้ยม อ.บงึนาราง ถงึ อ.โพทะเล จ.พจิติร เน้ือดนิประมาณ ลบ.ม. 396600 14,277,600                   
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ภายในประเทศที่

แม่น า้ยม อ.สามงา่ม จ.พจิติร เน้ือดนิประมาณ ลบ.ม. 171100 6,159,600                    

กรมการขนส่งทางบก 1,370,700                 

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 านกังานขนส่งจงัหวดัพจิติร ต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 338,343,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 105,000,000              

โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 30,000,000                

ยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 115 ตอน คลองโนน - เนินสมอ แห่ง 1 30,000,000                   

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 75,000,000                

ปรบัปรุงทางหลวงผา่นยา่นชมุชน 75,000,000                

งบลงทนุ 75,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 75,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 75,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1068 ตอน คลองคะเชนทร ์- 

โพธิ์ประทบัชา้ง จ.พจิติร แห่ง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 115 ตอน บงึบวั - คลองโนน จ. แห่ง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน เนินสวา่ง - หนองนา แห่ง 1 25,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 220,501,000              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 29,683,000                

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 29,683,000                

งบลงทนุ 22,190,500                

ครุภณัฑ์ 21,000,000                   

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานเหลก็แบบถอดประกอบได ้ชนิด SSR.(Single 

Single Reinforced) ศูนยส์รา้งและบูรณะสะพานที่ 1 (พจิติร) จ.พจิติร ชดุ 1 21,000,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,190,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,190,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัปฏบิตัิการและช านาญ

การ (ระดบั 3 - 6)  หมวดทางหลวงวชริบารม ีแขวงทางหลวงพจิติร จ.พจิติร หลงั 1 1,190,500                    

งบรายจ่ายอื่น 7,492,500                 

รายการระดบัที1่: โครงการตรวจสอบและประเมนิสภาพสะพานปี 2562 

สะพานในพื้นที่รบัผดิชอบศูนยส์รา้งและบูรณะสะพานที่ 1 (พจิติร) โครงการ 1 7,492,500                    

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 178,870,000              
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บ ารุงรกัษาทางหลวง 178,870,000              

งบลงทนุ 178,870,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 178,870,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 178,870,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงพจิติร กม. 744 50,870,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ฆะมงั - พจิติร ตอน 2 จ. แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 115 ตอน เนินสมอ - สีแ่ยกสากเหลก็ แห่ง 1 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 115 ตอน บงึบวั - คลองโนน ตอน 1 แห่ง 1 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน คลองพลงัดา้นใต ้- เนิน

สวา่ง จ.พจิติร แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1067 ตอน หอไกร - สีแ่ยกโพธิ์ไทร

งาม ตอน 1 จ.พจิติร แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1070 ตอน ตะพานหนิ - ไผ่ท่าโพ จ. แห่ง 1 11,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน เขาทราย - สากเหลก็ ตอน 1 แห่ง 1 11,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ฆะมงั - พจิติร ตอน 1 จ. แห่ง 1 40,000,000                   

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 11,948,000                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 11,948,000                

งบลงทนุ 11,948,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,948,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 11,948,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 111 ตอน ทางเลีย่งเมอืงพจิติร จ. แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 113 ตอน เขาทราย - ฆะมงั ตอน

 1 จ. พจิติร แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 113 ตอน เขาทราย - ฆะมงั ตอน

 2 จ. พจิติร แห่ง 1 1,920,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 113 ตอน เขาทราย - ฆะมงั ตอน

 3 จ. พจิติร แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน คลองพลงัดา้นใต ้- 

เนินสวา่ง ตอน 1 จ. พจิติร แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน เนินสวา่ง - หนองนา 

ตอน 2 จ. พจิติร แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1313 ตอน บางมูลนาก - บางไผ่ แห่ง 1 528,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 12,842,000                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 3,262,000                 

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 3,262,000                 

งบลงทนุ 3,262,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,262,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,262,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 115 ตอน เนินสมอ - สีแ่ยกสาก

เหลก็, สายทางหลวงหมายเลข 1067 ตอน หอไกร - สีแ่ยกโพธิ์ไทรงาม, 

สายทางหลวงหมายเลข 1301 ตอน หนองขนาก - หนองระมาน และสาย

ทางหลวงหมายเลข 1374 ตอน คลองคูณ - สีแ่ยกบางมูลนาก จ. พจิติร แห่ง 4 1,864,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1289 ตอน บางลาย - บงึนาราง แห่ง 3 1,398,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 9,580,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 9,580,000                 

งบลงทนุ 9,580,000                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,580,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,580,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงพจิติร 0 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัศูนยส์รา้งและบูรณะ

สะพานที่ 1 (พจิติร) 0 5,230,000                    

กรมทางหลวงชนบท 452,846,500              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 154,669,400              

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 15,064,400                

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 15,064,400                

งบลงทนุ 15,064,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,064,400                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 15,064,400                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มแม่น า้น่าน อ.เมอืง จ.พจิติร ม. 210 15,064,400                   

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 103,165,000              

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 103,165,000              

งบลงทนุ 103,165,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 103,165,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 103,165,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.117 - บ.ตอรงั อ.สามงา่ม จ.พจิติร กม. 3.333 13,680,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.11 - บ.บางไผ่ อ.ทบัคลอ้ จ.พจิติร กม. 3.333 11,625,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.11 - บ.ไดอเีผอืก อ.ทบัคลอ้ จ.พจิติร กม. 3 9,240,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายเชือ่มถนนเทศบาล ต.โพทะเล - บ.หนองขอน อ.

โพทะเล จ.พจิติร กม. 3.5 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1069 - บ.หว้ยหลวั อ.บางมูลนาก จ. กม. 3.5 9,670,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.115 - บ.สนามคล ีอ.เมอืง จ.พจิติร กม. 2.925 8,775,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.115 - บ.วงัส าโรง อ.เมอืง จ.พจิติร กม. 3 9,320,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายเชือ่มถนนเทศบาล ต.โพทะเล - บ.บางพลอ้ อ.

โพทะเล จ.พจิติร กม. 3 9,530,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.111 - บ.ป่ามะคาบ อ.เมอืง จ.พจิติร กม. 1.525 4,575,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1069 - หว้ยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พจิติร กม. 1.9 7,600,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1300 - บ.บงึน า้กลดั อ.โพธิ์ประทบัชา้ง กม. 3.07 9,350,000                    

โครงการก่อสรา้งเพือ่ยกระดบัมาตรฐานสะพาน 10,080,000                

ขยายความกวา้งสะพาน 10,080,000                

งบลงทนุ 10,080,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,080,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 10,080,000                   

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย พจ.3012 แยกทาง

หลวงหมายเลข 113 - บา้นหนองพยอม อ.ตะพานหนิ จ.พจิติร แห่ง 1 1,680,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย พจ.4034 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1304 - บา้นชมุชนไปรษณีย ์อ.วงัทรายพูน จ.พจิติร แห่ง 1 3,900,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย พจ.4010 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1069 - บา้นป่าเรไร อ.ดงเจริญ จ.พจิติร แห่ง 1 4,500,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 26,360,000                

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 26,360,000                

งบลงทนุ 26,360,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,360,000                   
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ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 26,360,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย พจ.5069 เชือ่ม

ถนนเทศบาลวงักรด - บา้นหวัดง อ.เมอืง จ.พจิติร แห่ง 1 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย พจ.4016 แยก

ทางหลวงหมายเลข 1069 - บา้นหว้ยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พจิติร แห่ง 1 7,460,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย พจ.5044 เชือ่ม

ถนนเทศบาลต าบลโพทะเล - บา้นหนองขอน อ.โพทะเล จ.พจิติร แห่ง 1 14,600,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 240,547,100              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 9,414,800                 

ยกระดบัมาตรฐานทาง 24,000                     

งบลงทนุ 24,000                     

ครุภณัฑ์ 24,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 24,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งระดบั แขวงทางหลวงชนบทพจิติร ชดุ 1 24,000                        

พฒันาสะพานขนาดกลาง 9,290,000                 

งบลงทนุ 9,290,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,290,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 9,290,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองหว้ยปากขวาน อ.บงึนาราง จ.พจิติร ม. 70 9,290,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 100,800                   

งบลงทนุ 100,800                   

ครุภณัฑ์ 100,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทพจิติร ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืทดสอบการบดอดัดนิในหอ้งทดสอบ 

Compaction Test Set แขวงทางหลวงชนบทพจิติร ชดุ 1 30,000                        

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 207,430,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 207,430,000              

งบลงทนุ 207,430,000              

ครุภณัฑ์ 3,300,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: รถตกัหนา้ขดุหลงั แขวงทางหลวงชนบทพจิติร คนั 1 3,300,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 204,130,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 204,130,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง พจ.021 สะพานกรมทางหลวงชนบท อ.โพธิ์

ประทบัชา้ง จ.พจิติร แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง พจ.014 สะพานรฐัประชานุสรณ์ บา้นวงัน า้แดง -

 ท่านัง่ อ.โพทะเล จ.พจิติร แห่ง 1 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พจ.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 

1067 - บา้นทบัหมนั อ.โพทะเล จ.พจิติร แห่ง 1 9,200,000                    
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พจ.2030 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

 บา้นไดอเีผอืก อ.ทบัคลอ้ จ.พจิติร แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พจ.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 115

 - บา้นไหลโ่ก อ.สามงา่ม จ.พจิติร แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พจ.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 113

 - บา้นหนองพยอม อ.ตะพานหนิ จ.พจิติร แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พจ.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 117

 - บา้นไร่ อ.บงึนาราง จ.พจิติร แห่ง 1 4,180,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พจ.2032 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

 บา้นวงัหลมุ อ.ทบัคลอ้ จ.พจิติร แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พจ.3047 แยกทางหลวงหมายเลข 117

 - บา้นตอรงั อ.สามงา่ม จ.พจิติร แห่ง 1 2,650,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พจ.5037 เชือ่มถนนเทศบาลต าบล

โพทะเล - บา้นปากน า้ อ.โพทะเล จ.พจิติร แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พจ.3068 แยกทางหลวงหมายเลข 111

 - บา้นคลองท่าหลวง อ.เมอืง จ.พจิติร แห่ง 1 1,680,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พจ.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 

1067 - บา้นทบัหมนั อ.โพทะเล จ.พจิติร แห่ง 1 5,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พจ.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 

1069 - บา้นป่าเรไร อ.ดงเจริญ จ.พจิติร แห่ง 1 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พจ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 115

 - บา้นคุยกระชาย อ.สามงา่ม จ.พจิติร แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พจ.3045 แยกทางหลวงหมายเลข 117

 - บา้นบงึบวั อ.โพธิ์ประทบัชา้ง จ.พจิติร แห่ง 1 6,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พจ.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 

1067 - บา้นบางคลาน อ.โพทะเล จ.พจิติร แห่ง 1 5,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พจ.2026 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

 บา้นบ่อทราย อ.ทบัคลอ้ จ.พจิติร แห่ง 1 4,180,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พจ.2026 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

 บา้นบ่อทราย อ.ทบัคลอ้ จ.พจิติร แห่ง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พจ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 115

 - บา้นเนินปอ อ.สามงา่ม จ.พจิติร แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย พจ.2029 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นบาง

ไผ่ อ.ทบัคลอ้ จ.พจิติร กม. 2.5 16,200,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย พจ.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 113 - บา้น

หนองพยอม อ.ตะพานหนิ จ.พจิติร แห่ง 1 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย พจ.3048 แยกทางหลวงหมายเลข 1067 - บา้น

บางคลาน อ.โพทะเล จ.พจิติร กม. 2.7 17,100,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย พจ.5044 เชือ่มถนนเทศบาลต าบลโพทะเล - 

บา้นหนองขอน อ.โพทะเล จ.พจิติร กม. 2.7 17,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทพจิติร กม. 690 26,030,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พจ.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 115

 - บา้นไหลโ่ก อ.สามงา่ม, วชริบารม ีจ.พจิติร แห่ง 1 9,360,000                    

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 23,702,300                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 22,575,400                

งบลงทนุ 22,575,400                

ครุภณัฑ์ 500,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 500,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01660000 จงัหวดัพิจติร

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัค่าความสะทอ้นแสงของป้ายจราจร แขวงทาง

หลวงชนบทพจิติร ชดุ 1 500,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,075,400                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 22,075,400                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พจ.4028 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1069 - บา้นหว้ยหลวั - บา้นล าประดาเหนือ อ.บางมูลนาก แห่ง 1 170,600                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พจ.3012 แยกทาง

หลวงหมายเลข 113 - บา้นหนองพยอม อ.ตะพานหนิ จ.พจิติร แห่ง 3 341,200                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พจ.4028 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1069 - บา้นหว้ยหลวั - บา้นล าประดาเหนือ อ.บางมูลนาก แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พจ.3027 แยกทาง

หลวงหมายเลข 115 - บา้นไหลโ่ก อ.สามงา่ม จ.พจิติร แห่ง 2 455,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พจ.4005 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1069 - บา้นดงเยน็ อ.บางมูลนาก จ.พจิติร แห่ง 3 511,900                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พจ.4034 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1304 - บา้นชมุชนไปรษณีย ์อ.วงัทรายพูน จ.พจิติร แห่ง 5 568,800                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พจ.3012 แยกทาง

หลวงหมายเลข 113 - บา้นหนองพยอม อ.ตะพานหนิ จ.พจิติร แห่ง 2 590,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พจ.3064 แยกทาง

หลวงหมายเลข 117 - บา้นบงึบวั อ.วชริบารม ีจ.พจิติร แห่ง 3 682,500                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พจ.4059 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1067 - บา้นท่าไม ้อ.โพทะเล จ.พจิติร แห่ง 3 682,500                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พจ.2033 แยกทาง

หลวงหมายเลข 11 - บา้นดงสวา่ง อ.สากเหลก็ จ.พจิติร แห่ง 2 710,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พจ.3027 แยกทาง

หลวงหมายเลข 115 - บา้นไหลโ่ก อ.สามงา่ม จ.พจิติร แห่ง 2 710,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พจ.4058 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1070 - บา้นท่าบวั อ.ตะพานหนิ จ.พจิติร แห่ง 3 710,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พจ.2040 แยกทาง

หลวงหมายเลข 11 - บา้นวงัทรายพูน อ.วงัทรายพูน จ.พจิติร แห่ง 4 1,060,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พจ.2013 แยกทาง

หลวงหมายเลข 11 - บา้นตลาดสามแยก อ.สากเหลก็ จ.พจิติร แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พจ.2025 แยกทาง

หลวงหมายเลข 11 - บา้นตลาดใหม่ อ.วงัทรายพูน จ.พจิติร แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พจ.2029 แยกทาง

หลวงหมายเลข 11 - บา้นบางไผ่ อ.ทบัคลอ้ จ.พจิติร แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พจ.2030 แยกทาง

หลวงหมายเลข 11 - บา้นไดอเีผอืก อ.ทบัคลอ้ จ.พจิติร แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พจ.2032 แยกทาง

หลวงหมายเลข 11 - บา้นวงัหลมุ อ.ทบัคลอ้ จ.พจิติร แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พจ.5022 เชือ่มถนน

เทศบาลต าบลโพทะเล - บา้นบางพลอ้ อ.โพทะเล จ.พจิติร แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบทพจิติร แห่ง 1 3,582,900                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,126,900                 

งบลงทนุ 1,126,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,126,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,126,900                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01660000 จงัหวดัพิจติร

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทพจิติร แห่ง 1 1,126,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 57,630,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 9,000,000                 

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 9,000,000                 

งบลงทนุ 9,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย พจ.

2029 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นบางไผ่ อ.ทบัคลอ้ จ.พจิติร แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย พจ.

2033 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นดงสวา่ง อ.สากเหลก็ จ.พจิติร แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย พจ.

2043 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นวงักรด อ.วงัทรายพูน จ.พจิติร แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย พจ.

4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1289 - บา้นทุ่งอ่างทอง อ.บงึนาราง จ.พจิติร แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย พจ.

5022 เชือ่มถนนเทศบาลต าบลโพทะเล - บา้นบางพลอ้ อ.โพทะเล จ.พจิติร แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย พจ.

5037 เชือ่มถนนเทศบาลต าบลโพทะเล - บา้นปากน า้ อ.โพทะเล จ.พจิติร แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย พจ.

5044 เชือ่มถนนเทศบาลต าบลโพทะเล - บา้นหนองขอน อ.โพทะเล จ.พจิติร แห่ง 1 1,800,000                    

โครงการปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 26,600,000                

ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 26,600,000                

งบลงทนุ 26,600,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,600,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 26,600,000                   

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย พจ.2030 แยกทาง

หลวงหมายเลข 11 - บา้นไดอเีผอืก อ.ทบัคลอ้ จ.พจิติร แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย พจ.3039 แยกทาง

หลวงหมายเลข 111 - บา้นป่ามะคาบ อ.เมอืง จ.พจิติร แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย พจ.3047 แยกทาง

หลวงหมายเลข 117 - บา้นตอรงั อ.สามงา่ม จ.พจิติร แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย พจ.3057 แยกทาง

หลวงหมายเลข 115 - บา้นวงัส าโรง อ.เมอืง จ.พจิติร แห่ง 1 5,400,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย พจ.4005 แยกทาง

หลวงหมายเลข 115 - บา้นดงเยน็ อ.บางมูลนาก จ.พจิติร แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย พจ.4010 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1069 - บา้นป่าเรไร อ.ดงเจริญ จ.พจิติร แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย พจ.4015 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1113 - บา้นบงึน า้กลดั อ.โพธิ์ประทบัชา้ง จ.พจิติร แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย พจ.4034 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1304 - บา้นชมุชนไปรษณีย ์อ.วงัทรายพูน จ.พจิติร แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย พจ.4058 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1070 - บา้นท่าบวั อ.ตะพานหนิ จ.พจิติร แห่ง 1 3,000,000                    

โครงการปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง 4,300,000                 

ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง 4,300,000                 
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01660000 จงัหวดัพิจติร

งบลงทนุ 4,300,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,300,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย พจ.2026 แยกทาง

หลวงหมายเลข 11 - บา้นบ่อทราย อ.ทบัคลอ้ จ.พจิติร แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย พจ.2033 แยกทาง

หลวงหมายเลข 11 - บา้นดงสวา่ง อ.สากเหลก็ จ.พจิติร แห่ง 2 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย พจ.3012 แยกทาง

หลวงหมายเลข 113 - บา้นหนองพยอม อ.ตะพานหนิ จ.พจิติร แห่ง 2 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย พจ.4042 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1289 - บา้นทา้ยน า้ อ.บงึนาราง จ.พจิติร แห่ง 1 400,000                      

โครงการปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 17,730,000                

ปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 17,730,000                

งบลงทนุ 17,730,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,730,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 17,730,000                   

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย พจ.3047 แยกทางหลวง

หมายเลข 117 - บา้นตอรงั อ.สามงา่ม จ.พจิติร แห่ง 1 2,340,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย พจ.3052 แยกทางหลวง

หมายเลข 117 - บา้นโปร่งววัแดง อ.บงึนาราง จ.พจิติร แห่ง 1 5,700,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย พจ.4008 แยกทางหลวง

หมายเลข 1067 - บา้นทบัหมนั อ.โพทะเล จ.พจิติร แห่ง 1 5,700,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย พจ.4048 แยกทางหลวง

หมายเลข 1067 - บา้นบางคลาน อ.โพทะเล จ.พจิติร แห่ง 1 3,990,000                    

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 104,637,400               

กรมทรพัยากรน า้ 79,000,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 79,000,000                

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 79,000,000                

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 79,000,000                

งบลงทนุ 79,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 79,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 79,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูบงึชา้ง  บา้นบงึชา้ง หมู่ที่ 3  ต าบลท่าหลวง 

 อ าเภอเมอืง  จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองบงึกลาง  บา้นท่ากระทู ้หมู่ที่ 5  ต าบล

ท่าหลวง  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองบางไผ่  บา้นทา้ยทุ่ง หมู่ที่ 1  ต าบล

ทา้ยทุ่ง  อ าเภอทบัคลอ้  จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูบงึรงันก  บา้นถ า้คะนอง หมู่ที่ 4  ต าบลสาก

เหลก็  อ าเภอสากเหลก็  จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองแปลงชา้ง  บา้นปากดง หมู่ที่ 11 ต าบล

สากเหลก็  อ าเภอสากเหลก็  จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ บงึอนิทนิล 2 หนองงูเห่าต่อเชือ่ม

หนองจกิปม และระบบกระจายน า้  บา้นคลองอดุม  ต าบลป่ามะคาบ  อ าเภอ

เมอืง  จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 49,000,000                   

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 23,812,700                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 23,812,700                
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โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 6,211,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 4,245,000                 

งบลงทนุ 4,245,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,245,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 4,245,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนแหลมรงัวทิยาคม  

หมู่ที่ 12 ต าบลแหลมรงั อ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทบั

ชา้ง หมู่ที่ 5 ต าบลไผ่ท่าโพ อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนหนองโสนพทิยาคม 

หมู่ที่ 1 ต าบลหนองโสน อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 1,966,000                 

งบลงทนุ 1,966,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,966,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,966,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนวดัคลองคูณ  หมู่ที่ 2  

ต าบลคลองคูณ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนบา้นสุขส าราญ  หมู่ที่ 6

  ต าบลหนองโสน อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 983,000                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 14,001,700                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 1,669,000                 

งบลงทนุ 1,669,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,669,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,669,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นคลองแขก  หมู่ที่ 5 

ต าบลคลองคูณ  อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นท่าตะกู  หมู่ที่ 8 ต าบล

บางไผ่ อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองตาสงิห ์ หมู่ที่ 2 

ต าบลบงึนาราง อ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นทุ่งนอ้ย  หมู่ที่ 4 ต าบล

ทุ่งนอ้ย อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นทุ่งใหญ่  หมู่ที่ 1 ต าบล

ทุ่งใหญ่ อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบเทอรไ์บน์ 1,005,900                 

งบลงทนุ 1,005,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,005,900                    
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ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,005,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นไร่  หมู่ที่ 6 ต าบลเนิน

มะกอก อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นท่าตะกู หมู่ที่ 8 ต าบลบางไผ่

 อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นทุ่งนอ้ย  หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่ง

นอ้ย อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 335,300                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 11,326,800                

งบลงทนุ 11,326,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,326,800                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 11,326,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นวงัหวา้เหนือ หมู่ที6่ ต าบลวงัหวา้ 

อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหาดแตงโม หมู่ที2่ ต าบลหว้ยเกตุ 

อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นดงเยน็ หมู่ที7่ ต าบลเนินมะกอก 

อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองเต่า หมู่ที3่ ต าบลภูม ิอ าเภอ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นทุ่งทอง หมู่ที3่ ต าบลโพธิ์ไทรงาม 

อ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นท่านา หมู่ที2่ ต าบลทุ่งนอ้ย อ าเภอ แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 3,600,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 3,600,000                 

งบลงทนุ 3,600,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,600,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นคลองแขก (บงึโฉมไมง้าม) หมู่ที่ 5 ต าบลคลองคูณ อ าเภอตะพานหนิ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นไร่ หมู่ที่ 6 ต าบลเนินมะกอก อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นวงักร่าง หมู่ที่ 9 ต าบลเนินมะกอก อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นท่าชา้ง หมู่ที่ 2 ต าบลเนินมะกอก อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นดงเยน็ หมู่ที่ 7 ต าบลเนินมะกอก อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นวงักร่างใต ้หมู่ที่ 12 ต าบลเนินมะกอก อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 240,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นไดมะขาม หมู่ที่ 5 ต าบลหว้ยเขน อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นดงไทร หมู่ที่ 10 ต าบลบงึนาราง อ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นท่านา (นางมานิตย ์ใจลุน่) หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งนอ้ย อ าเภอโพทะเล แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

โรงพยาบาลพจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองขาว หมู่ที่ 5 ต าบลบงึบวั อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพจิติร แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นประดาหนองแหน หมู่ที่ 12 ต าบลบงึบวั อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพจิติร แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองไขเ่น่า หมู่ที่ 6 ต าบลบงึบวั อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพจิติร แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเจริญสุข หมู่ที่ 14 ต าบลสามงา่ม อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นไร่เรือนขวญั หมู่ที่ 16 ต าบลสามงา่ม อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 13,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 13,000                     

องคค์วามรูด้า้นการอนุรกัษป่์าไมแ้ละสตัวป่์า 13,000                     

งานพฤกษศาสตรป่์าไม ้ 13,000                     

งบลงทนุ 13,000                     

ครุภณัฑ์ 13,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 13,000                        

กรมป่าไม ้ 1,811,700                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 310,000                   

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 310,000                   

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 310,000                   

งบอดุหนุน 70,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 1 70,000                        

งบรายจ่ายอื่น 240,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัพจิติร หมู่บา้น 20 240,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 445,700                   

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 445,700                   

ฟ้ืนฟูและป้องกนัทรพัยากรป่าไมภ้าคเหนือ 293,600                   

งบด าเนินงาน 193,600                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 193,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 193,600                      

งบอดุหนุน 100,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัพจิติร หมู่บา้น 2 100,000                      

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคเหนือ 152,100                   

งบด าเนินงาน 12,100                     
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,600                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,000                         

งบอดุหนุน 140,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 2 140,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,056,000                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 1,056,000                 

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 1,056,000                 

งบลงทนุ 1,056,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,056,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,056,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัพจิติร ไร่ 1 500                           

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัพจิติร กลา้ 37000 281,200                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัพจิติร กลา้ 267000 774,300                      

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 848,000                   

ส านกังานสถติแิหง่ชาติ 848,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 848,000                   

ขอ้มลูสถติิ 848,000                   

จดัท าขอ้มลูสถติดิว้ยวธิสี  ารวจ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็  

ส านกังานสถติิจงัหวดัพจิติร  ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร คนั 1 848,000                      

กระทรวงพลงังำน 14,000                     

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 14,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 14,000                     

บริหารจดัการแผนพลงังาน 14,000                     

บริหารจดัการพลงังานในส่วนภูมภิาค 14,000                     

งบลงทนุ 14,000                     

ครุภณัฑ์ 14,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 14,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ส านกังานพลงังานจงัหวดัพจิติร ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืงพจิติร ตวั 1 14,000                        

กระทรวงมหำดไทย 583,070,200               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 17,351,500                

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 258,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 258,000                   
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สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 258,000                   

งบรายจ่ายอื่น 258,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 258,000                      

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 16,253,500                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 16,253,500                

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 12,753,500                

งบลงทนุ 12,753,500                

ครุภณัฑ์ 4,986,100                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 4,986,100                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศส านกังานจงัหวดัพจิติร ต าบลท่าหลวง 

อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 551,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑก์ลอ้งโทรทศันว์งจรปิดของส านกังานจงัหวดั

พจิติร ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 4,434,300                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,767,400                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 7,767,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดัพจิติร

 ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 7,767,400                    

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 3,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 3,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 18,507,000                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 18,507,000                

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 18,507,000                
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การบริหารงานอ าเภอ 18,507,000                

งบลงทนุ 18,507,000                

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

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

การปกครองจงัหวดัพจิติร คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,219,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,529,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 2,345,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกัทะเบยีน อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 499,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศาลาประชาคมอ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 330,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศาลาประชาคมอ าเภอบางมูลนาก จงัหวดั แห่ง 1 449,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 497,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 60,300                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 626,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุที่วา่การอ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 496,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 276,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง จงัหวดั แห่ง 1 679,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงที่ท  าการปกครองจงัหวดั จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 499,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศาลาประชาคมอ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดั แห่ง 1 200,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 1,335,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 294,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพจิติร แห่ง 1 1,141,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสนามหนา้ที่วา่การอ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพจิติร แห่ง 1 1,979,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 276,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุที่วา่การอ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 349,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 1,105,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 88,400                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,690,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. รอบหอประชมุอ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดั แห่ง 1 987,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ขา้งศาลาประชาคมอ าเภอทบัคลอ้ แห่ง 1 322,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 469,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานจอดรถที่วา่การอ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 257,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้ที่วา่การอ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 325,000                      

กรมทีด่นิ 28,225,900                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 28,225,900                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 28,225,900                

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 876,300                   

งบลงทนุ 876,300                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 876,300                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 876,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลบางมูล

นาก อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 304,600                      
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รายการระดบัที1่: ศาลาที่พกัประชาชน ต าบลบางมูลนาก อ าเภอบางมูลนาก 

จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 51,900                        

รายการระดบัที1่: ศาลาที่พกัประชาชน ต าบลตะพานหนิ อ าเภอตะพานหนิ 

จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 51,900                        

รายการระดบัที1่: ศาลาที่พกัประชาชน ต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล แห่ง 1 51,900                        

รายการระดบัที1่: ศาลาที่พกัประชาชน ต าบลโพธิ์ประทบัชา้ง อ าเภอโพธิ์

ประทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 51,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร    ต าบลสาม

งา่ม อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 364,100                      

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 27,349,600                

งบลงทนุ 27,349,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,349,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 27,349,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบล

สามงา่ม อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 87,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการส านกังานที่ดนิจงัหวดัพจิติร 

สาขาโพธิ์ประทบัชา้ง พรอ้มส่วนประกอบที่จ  าเป็น ต าบลโพธิ์ประทบัชา้ง 

อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 27,262,000                   

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 2,499,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 2,499,000                 

มาตรการการป้องกนั และเตอืนภยัจากสาธารณภยั 2,499,000                 

เตรียมความพรอ้มในการป้องกนัสาธารณภยัทีใ่ชโ้ครงสรา้งและไมใ่ชโ้ครงสรา้ง 2,499,000                 

งบลงทนุ 2,499,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,499,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,499,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารปฏบิตัิการและสาธารณูปโภค  

  ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 2,499,000                    

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 119,489,600              

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 18,900,000                

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 18,900,000                

วางและจดัท าผงัเมอืง 18,900,000                

งบรายจ่ายอื่น 18,900,000                

รายการระดบัที1่: การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมจงัหวดัพจิติร ผงั 1 18,900,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 98,043,600                

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 91,487,200                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 91,487,200                

งบลงทนุ 91,487,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 91,487,200                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 91,487,200                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ยม หมู่ที่ 7 ต าบลบางลาย 

อ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร ความยาว 342 เมตร แห่ง 1 8,520,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่าน หมู่ที่ 5 เชือ่มต่อ หมู่ที่ 6 

ต าบลหอไกร อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร ความยาว 423 เมตร แห่ง 1 9,705,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่าน วดับางไผ่ ต าบลบางไผ่ 

อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร ความยาว 265 เมตร แห่ง 1 9,074,700                    
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รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่าน ปากคลองท่าฬ่อ หมู่ที่ 2 

ต าบลท่าฬ่อ อ าเภอเมอืง จงัหวดัพจิติร ความยาว 200 เมตร แห่ง 1 11,164,300                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่าน บา้นท่าชา้ง หมู่ที่ 2 ต าบล

เนินมะกอก อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร ความยาว 175 เมตร แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่าน (กลุม่ตน้มะเดื่อ) หมู่ที่ 8 

ต าบลฆะมงั อ าเภอเมอืง จงัหวดัพจิติร ความยาว 337 เมตร แห่ง 1 13,759,200                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่านบา้นสนามคล ี(ฝัง่ขวา) หมู่ที่

 8 ต าบลยา่นยาว อ าเภอเมอืง จงัหวดัพจิติร ความยาว 200 เมตร แห่ง 1 9,446,700                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่าน หมู่ที่ 6 ต าบลฆะมงั อ าเภอ

เมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร  ความยาว 300 เมตร แห่ง 1 7,800,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่าน บา้นปากคลองเกตุ หมู่ที่ 6

 ต าบลงิ้วราย อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ความยาว 100 เมตร แห่ง 1 13,000,000                   

โครงการป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 6,556,400                 

ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 6,556,400                 

งบลงทนุ 6,556,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,556,400                    

ค่าควบคุมงาน 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนบาง

มูลนาก ระยะที่ 3 อ าเภอบางมูลนาก  จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 2,800,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,756,400                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนบางมูลนาก ระยะ

ที่ 3 อ าเภอบางมูลนาก  จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 3,756,400                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 2,546,000                 

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 2,546,000                 

บริการดา้นช่าง 2,546,000                 

งบลงทนุ 2,546,000                 

ครุภณัฑ์ 952,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 952,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานโยธาธกิารและ

ผงัเมอืงจงัหวดัพจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร คนั 1 952,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,594,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,594,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและก่อสรา้งอาคารส านกังาน และโรงเกบ็พสัดุ

 บา้นพกัขา้ราชการ โรงจอดรถ ก่อสรา้งร ัว้ คสล.และถมดนิ ฯลฯ ของ

ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัพจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 1,594,000                    

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 396,997,200              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,059,600                 

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 1,059,600                 

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,059,600                 

งบลงทนุ 1,059,600                 

ครุภณัฑ์ 1,059,600                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 265,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 12 265,200                      
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01660000 จงัหวดัพิจติร

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัพจิติร ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ตู ้ 12 51,600                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัพจิติร ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ตู ้ 12 66,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

พจิติร ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ตวั 24 40,800                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพจิติร ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืงพจิติร ชดุ 12 34,800                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัพจิติร ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 24 72,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 794,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 12 794,400                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัพจิติร ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 12 264,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพจิติร 

ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 12 192,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพจิติร ต าบล

ท่าหลวง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 12 108,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพจิติร ต าบลท่าหลวง อ าเภอ ชดุ 24 91,200                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพจิติร ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืงพจิติร เครื่อง 24 139,200                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 394,018,600              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 19,695,000                

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 19,695,000                

งบอดุหนุน 19,695,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,695,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 19,695,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 35 เมตร 

ยาว 75 เมตร บา้นบางไผ่ หมู่ที่ 5 ต าบลบางไผ่ เทศบาลต าบลบางไผ่ 

อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 45 

เมตร  บา้นก าแพงดนิ หมู่ที่ 2 ต าบลก าแพงดนิ เทศบาลต าบลก าแพงดนิ

 อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 2,565,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 22 เมตร 

ยาว 45 เมตร บา้นท่านา หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งนอ้ย เทศบาลต าบลทุ่งนอ้ย 

อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 412,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 60 เมตร 

ยาว 60 เมตร บา้นหว้ยเรียงใต ้หมู่ที่ 4 ต าบลวงักรด องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลวงักรด อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 3,000,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01660000 จงัหวดัพิจติร

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 40 เมตร ยาว 60 

เมตร บา้นคลองคูณ หมู่ที่ 2 ต าบลคลองคูณ องคก์ารบริหารส่วนต าบล

คลองคูณ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 1,760,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 45 

เมตร บา้นเจริญสุข หมู่ที่ 14 ต าบลสามงา่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบล

สามงา่ม อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 2,565,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ประกอบดว้ย สนาม

กฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 32 เมตร ยาว 52 เมตร และสนาม

บาสเกตบอล ขนาดกวา้ง 19 เมตร ยาว 32 เมตร สวนมะม่วง หมู่ที่ 6 

ต าบลบางคลาน เทศบาลต าบลบางคลาน อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 1,402,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ประกอบดว้ย สนาม

กฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 28 เมตร ยาว 38 เมตร สนาม

บาสเกตบอล ขนาดกวา้ง 19 เมตร ยาว 32 เมตร และสนามตะกรอ้ 

ขนาดกวา้ง 10 เมตร ยาว 18 เมตร บา้นมาบชมุแสง หมู่ที่ 2 ต าบลบาง

คลาน เทศบาลต าบลบางคลาน อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 1,122,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 40 เมตร ยาว 60 

เมตร บา้นไดรงั หมู่ที่ 5 ต าบลหว้ยร่วม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ย

ร่วม อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 1,469,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 60 เมตร ยาว 99 

เมตร บา้นหวัดาน หมู่ที่ 8 ต าบลทา้ยน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทา้ยน า้

 อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 3,000,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 60,165,600                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 17,364,000                

งบอดุหนุน 17,364,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,364,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 17,364,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงแหลง่น า้หนองตาส ีหมู่ที่ 3 บา้นออ้มหลม่ 

ต าบลคลองคูณ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 28,800 ลูกบาศกเ์มตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองคูณ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 1,172,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองล าไดขานาง หมู่ที่ 6 บา้นไขเ่น่า ต าบลหอ

ไกร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 51,000 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาลต าบลหอ

ไกร อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองหนองตบัสะแก หมู่ที่ 7 บา้นยา่นท่าเสา 

ต าบลหอไกร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 51,282 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาล

ต าบลหอไกร อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองมะตูม หมู่ที่ 4 บา้นหว้ยเรียง ต าบลวงั

กรด ปริมาตรขดุดนิไม่นอ้ยกวา่ 19,652 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลวงักรด อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 1,563,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองมะริด หมู่ที่ 6 บา้นหนองน า้ใส ต าบลวงั

กรด ปริมาตรขดุดนิไม่นอ้ยกวา่ 16,135 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลวงักรด อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 1,454,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างบงึทบัจ ัน่ หมู่ที่ 3 บา้นบงึทบัจ ัน่ ต าบล

แหลมรงั ปริมาตรขดุดนิไม่นอ้ยกวา่ 51,150 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลแหลมรงั อ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 1,995,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองจอก หมู่ที่ 3 บา้นท่าดาน ต าบลทุ่งนอ้ย 

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 15,911 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาลต าบลทุ่งนอ้ย 

อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 1,094,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01660000 จงัหวดัพิจติร

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองหนองยางทอย หมู่ที่ 12 บา้นหนองหวั

ปลวก - บา้นม่วงเฒ่า - บา้นสามปลกั ต าบลไผ่รอบ ปริมาตรดนิขดุไม่

นอ้ยกวา่ 31,304 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาลต าบลไผ่รอบ อ าเภอโพธิ์ประทบั แห่ง 1 1,120,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองหนองสรวง หมู่ที่ 2 บา้นดาน ต าบลไผ่

ขวาง ปริมาตรดนิขดุรวมไม่นอ้ยกวา่ 51,000 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 1,992,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองเนินงิ้ว - คลองระนาม หมู่ที่ 3 - 5 ต าบล

สากเหลก็ ปริมาตรดนิขดุรวมไม่นอ้ยกวา่ 21,500 ลูกบาศกเ์มตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสากเหลก็ อ าเภอสากเหลก็ จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 704,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ขนาดเลก็ คลองสารภ ีหมู่ที่ 1 บา้น

หนองตน้พลวง ต าบลหนองหญา้ไทร สนัฝายสูง 2 เมตร ผนงัขา้งสูง 3.50

 เมตร กวา้ง 20 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหญา้ไทร อ าเภอ แห่ง 1 1,140,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ขนาดเลก็ คลองสนามบงึ หมู่ที่ 2 

บา้นคลองทราย ต าบลหนองหญา้ไทร สนัฝายสูง 2 เมตร ผนงัขา้งสูง 

3.50 เมตร กวา้ง 20 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหญา้ไทร แห่ง 1 1,140,000                    

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 42,801,600                

งบอดุหนุน 42,801,600                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,801,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 42,801,600                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 6 บา้นบงึน า้กลดั ต าบลวงัส าโรง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัส าโรง

 อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 2,552,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 2 บา้นทา้ยทุ่ง ต าบลทา้ยทุ่ง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลทา้ยทุ่ง 

อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 1,896,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

หมู่ที่ 3 บา้นบางเบน ต าบลทา้ยทุ่ง ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทา้ยทุ่ง อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 2,435,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 2 บา้นวงักรด ต าบลวงักรด องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงักรด 

อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 3,585,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บา้นหว้ยเรียง ต าบลวงักรด ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงักรด อ าเภอบางมูลนาก แห่ง 1 2,498,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 10 บา้นบงึนอ้ย ต าบลแหลมรงั  องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมรงั

 อ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 1,610,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

ที่ต ัง้วดัยีม่ ุ่ย หมู่ที่ 3 บา้นยีม่ ุ่ย ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าเสา อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

ที่ต ัง้วดัวงัตาดว้ง หมู่ที่ 7 บา้นวงัตาดว้ง ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าเสา อ าเภอโพทะเล จงัหวดั แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลดงเสอืเหลอืง หมู่ที่ 3 บา้นปมประดู ต าบลดง

เสอืเหลอืง ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลดงเสอืเหลอืง อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 1,184,800                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 15 บา้นฉตัรหวาย ต าบลดงเสอืเหลอืง ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงเสอืเหลอืง อ าเภอโพธิ์ประทบั แห่ง 1 1,956,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 บา้นบงึโพธิ์ ต าบลโพธิ์ประทบัชา้ง ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์ประทบัชา้ง อ าเภอโพธิ์ แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บา้นท่าขอ่ย ต าบลเมอืงเก่า ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงพจิติร แห่ง 1 1,051,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 7 บา้นไร่ ต าบลเมอืงเก่า องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเก่า อ าเภอ

เมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 2,527,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบหอถงัสูงประปาทรง

แชมเปญ (ตอกเขม็) หมู่ที่ 7 บา้นเพชรฉลูกณัฑ ์ต าบลบงึบวั ตามแบบ

มาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึบวั อ าเภอว แห่ง 1 717,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบหอถงัสูงประปาทรง

แชมเปญ (ตอกเขม็) หมู่ที่ 12 บา้นประดาหนองแหน ต าบลบงึบวั ตาม

แบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึบวั อ าเภอว แห่ง 1 717,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 7 บา้นวงัตะขบ ต าบลวงัโมกข ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัโมกข ์

อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพจิติร แห่ง 1 2,743,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 8 บา้นคุยกระชาย ต าบลวงัโมกข ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงั

โมกข ์อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพจิติร แห่ง 1 2,743,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น (หอถงัเหลก็เกบ็น า้ ขนาด

บรรจนุ า้ไม่นอ้ยกวา่ 20 ลูกบาศกเ์มตร สูง 20 เมตร) หมู่ที่ 11 บา้นวงักะ

เปา ต าบลสากเหลก็ ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลสากเหลก็ อ าเภอสากเหลก็ จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 1,176,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดเลก็ หมู่ที่ 8 บา้นใหม่ ฝัง่ตะวนัตก ต าบลรงันก องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลรงันก อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 640,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 4 บา้นมาบกระเปา ต าบลหนองโสน  องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนองโสน อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 2,065,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 9 บา้นตอรงั ต าบลหนองโสน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 2,096,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,903,400                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,903,400                 

งบอดุหนุน 1,903,400                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,903,400                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 1,903,400                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหว้ย

พกุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยพกุ อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพจิติร ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลวงั

งิ้ว องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงังิ้ว  อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพจิติร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางลาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางลาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ยแกว้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บงึทบั

จ ัน่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมรงั อ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าเยีย่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าเยีย่ม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหญา้ไทร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง

หญา้ไทร อ าเภอ สากเหลก็ จงัหวดัพจิติร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลสากเหลก็ เทศบาลต าบลสากเหลก็ อ าเภอ สากเหลก็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสากเหลก็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสากเหลก็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สีแ่ยก

เขาดนิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทา้ยทุ่ง อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลทบัคลอ้ เทศบาลต าบลทบัคลอ้ อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทบัคลอ้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทบัคลอ้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลเขาทราย เทศบาลต าบลเขาทราย อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เขาเจด็

ลูก องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาเจด็ลูก อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วงัส าโรง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัส าโรง อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนวดัล  าประดาใต ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าประดา อ าเภอบาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลเนินมะกอก เทศบาลต าบลเนินมะกอก อ าเภอบางมูลนาก ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01660000 จงัหวดัพิจติร

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลหอไกร เทศบาลต าบลหอไกร อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทะนง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทะนง อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่าขมิ้น

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าขมิ้น อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหลวง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าบวั อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นวดั

พรา้ว องคก์ารบริหารส่วนต าบลวดัขวาง อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

นอ้ยปรึกอทุศิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนอ้ย อ าเภอโพทะเล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นคร

ไชยบวร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าเสา อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล ท่านัง่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่านัง่ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลท่าเสา เทศบาลต าบลท่าเสา อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลโพทะเล เทศบาลต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองหวัปลวก เทศบาลต าบลไผ่รอบ อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โพธิ์

ประทบัชา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์ประทบัชา้ง อ าเภอโพธิ์ประทบั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเนินสวา่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเนินสวา่ง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลดง

เสอืเหลอืง องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงเสอืเหลอืง อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไผ่

ท่าโพ เทศบาลต าบลโพธิ์ประทบัชา้ง อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลวงักรด เทศบาลต าบลวงักรด อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01660000 จงัหวดัพิจติร

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

เทศบาลบา้นปากทาง เทศบาลเมอืงพจิติร อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงกลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงกลาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลดงป่าค า เทศบาลต าบลดงป่าค า อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลท่าฬ่อ เทศบาลต าบลท่าฬ่อ อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ป่ามะ

คาบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่ามะคาบ อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลฆะมงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลฆะมงั อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คลองคะ

เชนทร ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองคะเชนทร ์อ าเภอเมอืงพจิติร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเก่า องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเก่า ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลยา่นยาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลยา่นยาว ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหวั

ดง เทศบาลต าบลหวัดง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนบา้นหนองขาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึบวั อ าเภอวชริบารม ี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

สะเดา องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพจิติร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

ยาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัทรายพูน อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

สทัธาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองพระ อ าเภอวงัทรายพูน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง

ปลาไหล อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลหนองปลอ้ง เทศบาลต าบลหนองปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพูน ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01660000 จงัหวดัพิจติร

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ก าแพง

ดนิ เทศบาลต าบลก าแพงดนิ อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลก าแพงดนิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลก าแพงดนิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสระ

ยายช ีเทศบาลต าบลเนินปอ อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามงา่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามงา่ม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลสามงา่ม เทศบาลต าบลสามงา่ม อ าเภอสามงา่ม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองโสน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองโสน อ าเภอสามงา่ม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัส าโรง องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัส าโรง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนวดัตน้ชมุแสง องคก์ารบริหารส่วนต าบลงิ้วราย อ าเภอตะพานหนิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

คลองคูณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองคูณ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แสง

วทิยา เทศบาลเมอืงตะพานหนิ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนเทศบาล 1 (บางไผ่)

 เทศบาลต าบลบางไผ่ อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนเทศบาลต าบล

หนองปลอ้ง เทศบาลต าบลหนองปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลสากเหลก็ เทศบาลต าบลสากเหลก็ อ าเภอสากเหลก็ จงัหวดัพจิติร 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                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01660000 จงัหวดัพิจติร

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลเมอืงพจิติร อ าเภอเมอืงพจิติร คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลวงัตะกู อ าเภอบางมูลนาก 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 าบลยา่นยาว อ าเภอ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลดงป่าค า อ าเภอเมอืงพจิติร คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 302,654,600              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 225,456,000              

งบอดุหนุน 225,456,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 225,456,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 225,456,000                 

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ พจ.ถ.42-013 สายจากคลองชลประทาน C1 ถงึหนองออ้ หมู่ที่ 1

 บา้นทบัหมนั กวา้ง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร สาย 1 557,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ พจ.ถ.84-001 สายบา้นสามบงึบาตร - บา้นวงัส าโรง หมู่ที่ 5 บา้น

หนองหวาย กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

ขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัส าโรง อ าเภอตะพานหนิ สาย 1 2,314,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 พจ.ถ.19-018 สายหนองยาว หมู่ที่ 2 ชมุชนบา้นท่าหอย กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 950 เมตร หนา 0.15 เมตร หนิคลกุไหลท่างตามสภาพพื้นที่ 

เทศบาลต าบลบางไผ่ อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร สาย 1 1,868,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 พจ.ถ.23-001 สายถนนประชาร่วมใจ จากสุดเขตเทศบาลฯ หมู่ที่ 11 ถงึ

สุดเขตเทศบาลฯ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 1,3,11 กวา้ง 7.50 เมตร ยาว 2,030 

เมตร หนา 0.20 เมตร และทางเชือ่มถนน/ซอยต่างๆ เทศบาลต าบลวงั สาย 1 9,788,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ พจ.ถ.68-006 สายคนัก ัน้แม่น า้ยม หมู่ที่ 8 บา้นถว้ยแกว้ กวา้ง 6 

เมตร ยาว 1,870 เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

โพทะเล อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร สาย 1 4,180,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ พจ.ถ.53-006 สายบา้นหว้ยน า้ซมึ - บา้นขยุยาว หมู่ที่ 10 บา้น

หว้ยน า้ซมึ จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 18,000 ตารางเมตร 

ลูกรงัไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอ สาย 1 8,200,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พจ.ถ.22-002 สายเทศบาล 4 หมู่ที่ 1 กวา้ง 15 เมตร ยาว 

475 เมตร หนา 0.20 เมตร พรอ้มทางเทา้สองขา้งทาง วางท่อระบายน า้

และบ่อพกั เทศบาลต าบลวงักรด อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร สาย 1 9,976,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01660000 จงัหวดัพิจติร

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 พจ.ถ.64-039 สายออกนา (ขา้ง อบต.ไผ่ขวาง) หมู่ที่ 4 บา้นดาน กวา้ง 3 

เมตร ยาว 1,220 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างเฉลีย่กวา้งขา้งละ 0.25 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร สาย 1 1,730,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พจ.ถ.75-013 สายบา้นโรงชา้ง - บา้นใหม่ หมู่ที่ 2 

บา้นโรงชา้ง กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,350 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่าง

ขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโรงชา้ง อ าเภอเมอืงพจิติร สาย 1 9,981,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พจ.ถ.91-002 สายบา้นดงหวาย หมู่ที่ 3 บา้นดงหวาย กวา้ง

 6 เมตร ยาว 1,960 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสายค าโห ้อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร สาย 1 6,518,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ และถนนลูกรงั รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พจ.ถ.

101-02 สายบา้นน า้โจนเหนือ หมู่ที่ 6 จ านวน 3 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ย

กวา่ 11,540 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัดง อ าเภอเมอืง สาย 1 2,453,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 พจ.ถ.89-005 สายทุ่งส าราญ - น า้บ่อ หมู่ที่ 6 บา้นทุ่งส าราญ กวา้ง 4 

เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสาก

เหลก็ อ าเภอสากเหลก็ จงัหวดัพจิติร สาย 1 2,600,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พจ.ถ.102-02 สายหนองจกิส ี- บงึทบัจ ัน่ หมู่ที่ 3,9 บา้น

บงึทบัจ ัน่, บา้นหนองจกิส ีกวา้ง 8 เมตร (รวมไหลท่าง) ยาว 2,400 เมตร

 หนา 0.04 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

แหลมรงั อ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร สาย 1 9,887,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิทางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ดว้ยพารา

แอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พจ.ถ.16-003 สายบา้นท่ายา

 2 หมู่ที่ 6 บา้นท่ายา กวา้ง 4 เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.05 เมตร 

เทศบาลต าบลทุ่งนอ้ย อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร สาย 1 1,094,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัท์

ติกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พจ.ถ.21-002 สายคนัก ัน้แม่น า้ยม 

หมู่ที่ 2 ต าบลโพธิ์ประทบัชา้ง ถงึหมู่ที่ 8 ต าบลไผ่ท่าโพ กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 2,100 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร เทศบาลต าบลโพธิ์ประทบัชา้ง สาย 1 9,028,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พจ.ถ.50-052 สายหลงัศาลากลาง หมู่ที่ 8 บา้นวงั

ตาด ีกวา้ง 6 เมตร ยาว 635 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร สาย 1 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พจ.ถ.78-001 สายทางเขา้กลุม่บา้นนายแมน้ สุขส าราญ 

หมู่ที่ 9 บา้นคลองยาง จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 5,826 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงังิ้ว อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพจิติร สาย 1 3,511,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พจ.ถ.99-001 สายบา้นหว้ยพกุ - บา้นท่าเรือ หมู่ที่ 6 บา้น

ไดลกึ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,720 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยพกุ อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพจิติร สาย 1 9,981,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิจราจรพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พจ.ถ.77-006 สายบา้นหนองน า้ใส - บา้นสายหว้ย

 หมู่ที่ 6 บา้นหนองน า้ใส กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,335 เมตร หนา 0.04 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงักรด อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร สาย 1 4,500,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01660000 จงัหวดัพิจติร

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พจ.ถ.18-007 สายบา้นบางคลาน - บา้นมาบ

ชมุแสง หมู่ที่ 2 บา้นมาบชมุแสง กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,270 เมตร หนา 

0.04 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร เทศบาลต าบลบางคลาน อ าเภอ สาย 1 9,120,000                    

รายการระดบัที2่: สายซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พจ.ถ.44-027 สาย 5-3-4 ตอนที่ 3 หมู่ที่ 3 

บา้นวงักร่าง - หมู่ที่ 4 บา้นท่านัง่ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,245 เมตร หนา 

0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่านัง่ อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร สาย 1 6,990,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พจ.ถ.45-007 สายบา้นคลองตางาว - บา้นทุ่งนอ้ย 

หมู่ที่ 5 บา้นคลองตางาว กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,595 เมตร หนา 0.04 

เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าบวั อ าเภอ สาย 1 6,171,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พจ.ถ.57-002 สายนครไชยบวร หมู่ที่ 6 บา้นท่า

เตย กวา้ง 6 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบา้นนอ้ย อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร สาย 1 2,840,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พจ.ถ.83-002 สาย พจ.3027 แยกทางหลวง

หมายเลข 115 (กม.ที่ 75+850) - บา้นบงึบวั (ช่วง กม.27+600 - 

32+000) หมู่ที่ 5 - 2 - 10 บา้นวงัโมกข ์- บา้นหนองหญา้ปลอ้ง - บา้น

คลองบวัลอย กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,900 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัโมกข ์อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพจิติร สาย 1 7,830,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พจ.ถ.95-003 สาย พจ.2034 บา้นหนองหญา้ไทร 

หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 2 กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่

ทางขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหญา้ไทร อ าเภอสาก สาย 1 6,830,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พจ.ถ.27-002 สายบา้นกดุระก า - บา้นวงัปลายนา หมู่ที่ 4 

ต าบลส านกัขนุเณร กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,725 เมตร หนาเฉลีย่ 0.04 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,900 ตารางเมตร เทศบาลต าบลส านกัขนุ สาย 1 2,308,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ พจ.ถ.87-010 สายบา้นวงัหวา้เหนือ - โรงเรียนวงัส าโรง

วงัหวา้ หมู่ที่ 6 ต าบลวงัหวา้ กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลวงัหวา้ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร สาย 1 3,096,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พจ.ถ.11-009 สายตรงขา้มทางเขา้วดัหอไกร หมู่ที่ 3 บา้น

หอไกร ต าบลหอไกร กวา้ง 4 เมตร ยาว 3,250 เมตร หนาเฉลีย่ 0.04 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 13,000 ตารางเมตร เทศบาลต าบลหอไกร สาย 1 7,080,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ พจ.ถ 56-004 สายเลยีบคลองชลประทาน กวา้ง 6 

เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,000 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางลาย อ าเภอบงึนาราง จงัหวดั สาย 1 9,980,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พจ.ถ.1-0029 สายบา้นท่าแตะ - บา้นท่า

ตาเสอื ต าบลวดัขวาง กวา้ง 8 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,600 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สาย 1 9,650,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01660000 จงัหวดัพิจติร

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมปูผวิลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พจ.ถ.65-027 สาย C50 - ประดาทอง หมู่ที่ 3

 บา้นไผ่ท่าโพใต ้กวา้ง 4 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลไผ่

ท่าโพ อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร สาย 1 7,599,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ดว้ยพารา

แอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พจ.ถ.70-012 สายหมู่ที่ 3 

บา้นโพธิ์ประทบัชา้ง - หมู่ที่ 8 บา้นท่ากร่าง ต าบลโพธิ์ประทบัชา้ง กวา้ง 5 

เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 14,000 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์ประทบัชา้ง อ าเภอโพธิ์ประทบั สาย 1 5,531,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พจ.ถ.58-005 สายบา้นกรดงาม - หนองหูชา้ง - นิคม 

ต าบลบา้นนา กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,400 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา สาย 1 6,270,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิจราจรพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พจ.ถ.61-013 สายกลางบา้นเจริญสุข - เพชรฉลู

กณัฑ ์หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 7 ต าบลบงึบวั กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,100 เมตร 

หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 18,600 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบงึบวั อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพจิติร สาย 1 9,608,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พจ.ถ.24-003 สายถนนมฆัวาน หมู่ที่ 1 ต าบลวงั

ทรายพูน จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 5,490 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลวงัทรายพูน อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร สาย 1 3,300,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พจ.ถ.17-003 สายแยกทางหลวงหมายเลข 117 - บา้นบงึ

ตะคต หมู่ที่ 16 บา้นแหลมทอง ต าบลเนินปอ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,567 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,402 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลเนินปอ อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร สาย 1 8,607,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ พจ.ถ.90-012 สายถนนหมู่ที่ 10 ถงึหมู่ที่ 14 ต าบลสาม

งา่ม กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 8,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามงา่ม อ าเภอสามงา่ม สาย 1 3,900,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พจ.ถ.94-001 สายบา้นหนองโสน - บา้นมาบกระ

เปา (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ต าบลหนองโสน กวา้ง 6 เมตร ยาว 

2,725 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,350 ตารางเมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองโสน อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร สาย 1 8,380,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 4,533,300                 

งบอดุหนุน 4,533,300                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,533,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 4,533,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลดงป่าค า เทศบาล

ต าบลดงป่าค า อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 2,470,000                    
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รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนองสะเดา องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบา้นนา อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพจิติร หลงั 1 2,470,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 42,405,300                

งบอดุหนุน 42,405,300                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,405,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 42,405,300                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน ตอก หลงั 1 18,615,300                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนเทศบาล 3  5 ธนัวามหาราช สงักดัเทศบาลเมอืง

พจิติร อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาล อบต.ยา่นยาว องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ยา่นยาว อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสากเหลก็ เทศบาลต าบล

สากเหลก็ อ าเภอสากเหลก็ จงัหวดัพจิติร หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 3 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอกเสาเขม็ หลงั 1 7,971,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 3 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอก

เสาเขม็ โรงเรียนเทศบาลบา้นท่าหลวง เทศบาลเมอืงพจิติร อ าเภอ หลงั 1 7,971,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย ตอก หลงั 1 15,819,000                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทบัชา้งวทิยาลยั เทศบาลต าบล

โพธิ์ประทบัชา้ง อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร หลงั 1 7,909,500                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนเทศบาลต าบลหนองปลอ้ง เทศบาลต าบลหนอง

ปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร หลงั 1 7,909,500                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 30,260,000                

งบอดุหนุน 30,260,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,260,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 30,260,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นตน้ชมุแสง

 1 หมู่ที่ 1 บา้นตน้ชมุแสง ต าบลงิ้วราย องคก์ารบริหารส่วนต าบลงิ้วราย 

อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 430,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นไผ่รอ้ยกอ 

1 หมู่ที่ 3 บา้นไผ่รอ้ยกอ ต าบลงิ้วราย องคก์ารบริหารส่วนต าบลงิ้วราย 

อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 494,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นท่าชา้ง หมู่

ที่ 3 บา้นท่าชา้ง ต าบลเนินมะกอก เทศบาลต าบลเนินมะกอก อ าเภอบาง

มูลนาก จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 1,144,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นวงักร่าง 

หมู่ที่ 4 บา้นวงักร่าง ต าบลเนินมะกอก เทศบาลต าบลเนินมะกอก อ าเภอ

บางมูลนาก จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 3,955,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นท่าหอย 

หมู่ที่ 11 บา้นท่าหอย ต าบลบางไผ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางไผ่ 

อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 3,889,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นบางไผ่ 

หมู่ที่ 3,5 ต าบลบางไผ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางไผ่ อ าเภอบางมูล แห่ง 1 4,550,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นบางคลาน 

หมู่ที่ 4 บา้นบางคลาน ต าบลบางคลาน เทศบาลต าบลบางคลาน อ าเภอ

โพทะเล จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 1,311,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพญาวงั หมู่ที่ 3

 บา้นปากน า้ ต าบลทา้ยน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทา้ยน า้ อ าเภอ แห่ง 1 3,089,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นโพทะเล 

หมู่ที่ 2 บา้นโพทะเล ต าบลโพทะเล องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพทะเล 

อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 3,367,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นล านงั หมู่ที่

 2 บา้นล านงั ต าบลไผ่ท่าโพ องคก์ารบริหารส่วนต าบลไผ่ท่าโพ อ าเภอ

โพธิ์ประทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 3,148,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นไผ่ท่าโพธิ์ 

หมู่ที่ 4 บา้นวงัปลากด ต าบลไผ่ท่าโพ องคก์ารบริหารส่วนต าบลไผ่ท่าโพ 

อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 1,764,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นสามขา 

หมู่ที่ 7 บา้นสวนแตง ต าบลฆะมงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลฆะมงั อ าเภอ

เมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 142,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นวงักระจะ 1

 หมู่ที่ 9 บา้นวงักระจะ ต าบลฆะมงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลฆะมงั 

อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 1,180,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นไผ่ขวาง 

หมู่ที่ 1 บา้นไผ่ขวาง ต าบลยา่นยาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลยา่นยาว 

อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 232,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นวดัหาดมูล

กระบอื หมู่ที่ 1 บา้นวดัหาดมูลกระบอื ต าบลยา่นยาว องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลยา่นยาว อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 569,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นปากคลอง 

1 หมู่ที่ 9 บา้นปากคลอง ต าบลหวัดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัดง 

อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 996,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,919,000                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,919,000                 

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 979,000                   

งบลงทนุ 979,000                   

ครุภณัฑ์ 480,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 480,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพจิติร ต าบลท่า

หลวง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400 x 400

 จดุต่อตารางน้ิว ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพจิติร ต าบล

ท่าหลวง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 2 360,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 499,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งเกบ็พสัดุและหอ้งจดัเกบ็เอกสารส านกังาน

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพจิติร ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืงพจิติร แห่ง 1 499,000                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 940,000                   
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งบลงทนุ 940,000                   

ครุภณัฑ์ 940,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 940,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพจิติร ต าบล

ท่าหลวง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 20 320,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัพจิติร ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 10 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพจิติร ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 30 174,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพจิติร ต าบลท่า

หลวง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 20 220,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพจิติร ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 20 76,000                        

กระทรวงยตุธิรรม 3,938,800                 

กรมราชทณัฑ์ 3,938,800                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 449,800                   

โครงการฝึกวชิาชพีผูต้อ้งขงัเพือ่การมงีานท า 449,800                   

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการฝึกวชิาชพี 449,800                   

งบลงทนุ 449,800                   

ครุภณัฑ์ 449,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 449,800                      

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรเ์พือ่การจดัการศึกษาวชิาชพีผูต้อ้งขงั เรือนจ า

จงัหวดัพจิติร  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 449,800                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 3,355,900                 

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 3,355,900                 

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 3,355,900                 

งบลงทนุ 3,355,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,355,900                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,355,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรือนจ าจงัหวดัพจิติร  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

พจิติร จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 3,355,900                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 133,100                   

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 133,100                   

ควบคุมผูต้อ้งขงั 133,100                   

งบลงทนุ 133,100                   

ครุภณัฑ์ 133,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 133,100                      

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์ขนาด 33 ช่อง เรือนจ าจงัหวดัพจิติร  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ตู ้ 2 23,400                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี เรือนจ าจงัหวดัพจิติร  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน เรือนจ าจงัหวดัพจิติร  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ตวั 20 64,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน   เรือนจ าจงัหวดัพจิติร  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ตู ้ 1 5,500                         

กระทรวงแรงงำน 2,821,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 963,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 963,400                   

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 927,600                   

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 927,600                   

งบลงทนุ 927,600                   

ครุภณัฑ์ 927,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 66,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้  ส านกังานแรงงานจงัหวดัพจิติร 

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 3 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ส  าหรบัผูบ้ริหาร  ส านกังาน

แรงงานจงัหวดัพจิติร  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 36,500                        

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 านกังานแรงงานจงัหวดัพจิติร  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดั คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานแรงงานจงัหวดัพจิติร 

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 13,100                        

ยทุธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ และระบบการบริหารจดัการแรงงาน 35,800                     

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 35,800                     

งบลงทนุ 35,800                     

ครุภณัฑ์ 35,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธิ

การใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย และชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย

  ส านกังานแรงงานจงัหวดัพจิติร  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดั ชดุ 1 35,800                        

กรมการจดัหางาน 482,200                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 310,000                   

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                        
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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 115,000                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 9,000                      

งบด าเนินงาน 9,000                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,000                         

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,500                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,700                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,900                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,900                         

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 102,100                   

ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 102,100                   

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 102,100                   

งบลงทนุ 102,100                   

ครุภณัฑ์ 102,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 102,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี ส านกังานจดัหางานจงัหวดั

พจิติร  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 22,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานจดัหางานจงัหวดั

พจิติร  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานจดัหางานจงัหวดั

พจิติร  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 47,000                        

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                        
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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                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 518,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 518,900                   

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 518,900                   

พฒันาระบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน 518,900                   

งบลงทนุ 518,900                   

ครุภณัฑ์ 518,900                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 518,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยีระไนแบบมอืถอื ขนาดใบหนิเจยีร 100 มม.  

ต าบลโรงชา้ง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 4,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดถา่ยน า้มนัเกยีรอ์ตัโนมตัิแบบเคลือ่นที่  ต าบล

โรงชา้ง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 85,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดถา่ยน า้มนัเครื่องแบบลอ้เลือ่น  ต าบลโรงชา้ง 

อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบดักรีและถอดบดักรีอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกสท์ี่ติดต ัง้

บนผวิหนา้ (SMD)  ต าบลโรงชา้ง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืน าศูนยแ์ผ่นคลตัช ์ ต าบลโรงชา้ง อ าเภอเมอืง

พจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องยนตด์เีซลเทอรโ์บ  ต าบลโรงชา้ง อ าเภอเมอืงพจิติร

 จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ดจิติอลออสซลิโลสโคป 50 MHz  ต าบลโรงชา้ง อ าเภอ

เมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: แผงปฏบิตัิงานวงจรไฟฟ้าส าหรบัรถจกัรยานยนต ์  ต าบล

โรงชา้ง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมดูดไอเสยีชนิดเคลือ่นที่  ต าบลโรงชา้ง อ าเภอเมอืง

พจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 40,000                        
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รายการระดบัที1่: แม่แรงยกกระปุกเกยีรแ์บบท างานใตเ้ครื่องยกรถ ต าบล

โรงชา้ง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนตฝึ์ก 4 จงัหวะ ขนาดไม่ต า่กวา่ 100 ซซี ี 

ต าบลโรงชา้ง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร คนั 2 80,000                        

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 856,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 856,500                   

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 856,500                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการจดัสวสัดกิารนอกเหนือกฎหมาย 42,500                     

งบลงทนุ 42,500                     

ครุภณัฑ์ 42,500                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัพจิติร

  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 42,500                        

ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความรูต้ามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครอง

แรงงานจงัหวดัพจิติร  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร คนั 1 814,000                      

กระทรวงวฒันธรรม 221,700                   

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 221,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 221,700                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 221,700                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 125,500                   

งบลงทนุ 125,500                   

ครุภณัฑ์ 125,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 37,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

พจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัพจิติร  ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ตวั 10 23,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

พจิติร  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 13,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 75,500                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSL-R ความละเอยีดไม่

นอ้ยกวา่ 24 ลา้นพกิเซลพรอ้มเลนสถ์า่ยภาพ  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

พจิติร  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 33,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัพจิติร  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 42,500                        

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 96,200                     

งบลงทนุ 96,200                     

ครุภณัฑ์ 96,200                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 96,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัพจิติร  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 19,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัพจิติร  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 2 51,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัพจิติร 

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 24,800                        

กระทรวงศึกษำธิกำร 570,379,134               

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 199,632,300              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 900,700                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 900,700                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 900,700                   

งบรายจ่ายอื่น 900,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 900,700                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 29,140,700                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 29,140,700                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 8,159,800                 

งบอดุหนุน 8,159,800                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,159,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 5,259,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 2,900,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 20,980,900                

งบอดุหนุน 20,980,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 20,980,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 13,680,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 7,300,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 576,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 576,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 576,000                   
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งบรายจ่ายอื่น 576,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 576,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 159,045,900              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 159,045,900              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 10,400,400                

งบอดุหนุน 10,400,400                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,400,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 1,635,300                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 1,682,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 7,083,000                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 148,645,500              

งบอดุหนุน 148,645,500              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 148,645,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 127,102,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 7,070,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 4,207,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 4,128,300                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 6,137,500                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 9,969,000                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 6,111,500                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 6,111,500                 

งบลงทนุ 6,111,500                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพจิติร 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพจิติร 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพจิติร 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพจิติร ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพจิติร 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพจิติร ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัพจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัพจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 2 3,600                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัพจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัพจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพจิติร ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

พจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,848,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,848,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพจิติร   ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร รายการ 1 4,848,000                    

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 496,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 496,700                   

งบลงทนุ 496,700                   

ครุภณัฑ์ 496,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 496,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

พจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 18 288,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัพจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 18 68,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก้ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดั เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่:  ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

 และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัพจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพจิติร 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดั เครื่อง 1 7,700                         

ผูไ้ดร้บัการส่งเสริม และพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 2,329,000                 
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อดุหนุนส านกังานลูกเสอืแหง่ชาติ 2,329,000                 

งบอดุหนุน 2,329,000                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,329,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาค่ายลูกเสอื หลงั 1 2,329,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารอ านวยการ ค่ายลูกเสอืจงัหวดัพจิติร 

ต าบลโรงชา้ง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร หลงั 1 2,329,000                    

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 436,000                   

จดัการศึกษานอกระบบ 436,000                   

งบลงทนุ 436,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 436,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 436,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารโรงอาหาร ส านกังาน กศน.จงัหวดัพจิติร

  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 436,000                      

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 595,800                   

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 595,800                   

งบลงทนุ 595,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 595,800                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 595,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมหอ้งสมดุประชาชนจงัหวดัพจิติร 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 343,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอสามงา่ม 

ต าบลสามงา่ม อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 252,700                      

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 327,661,734              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,448,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,448,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,448,154                 

งบด าเนินงาน 1,448,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,448,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,448,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 1,200,400                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,200,400                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,200,400                 

งบลงทนุ 1,200,400                 

ครุภณัฑ์ 1,200,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนโพธิ

ธรรมสุวฒัน ์ต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนเขาทราย

ทบัคลอ้พทิยา ต าบลเขาทราย อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 182,939,700              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 174,083,700              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 174,083,700              

งบอดุหนุน 174,083,700              
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 174,083,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 36564 174,083,700                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 36564 22,628,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 36564 12,703,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 36564 13,037,900                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 36564 18,807,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 36564 106,906,500                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 8,856,000                 

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 5,796,000                 

งบลงทนุ 5,796,000                 

ครุภณัฑ์ 2,400,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนอ้ย ปรึกอทุศิ ต าบลบา้นนอ้ย อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัหนองกอไผ่ ต าบลวงัส าโรง อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแหลมรงั ราษฎรบ์  ารุง ต าบลแหลมรงั อ าเภอบงึนาราง จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัเขารวก ต าบลวงัหลมุ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนวดัคลองคะเชนทร ์ต าบลคลองคะเชนทร ์อ าเภอเมอืงพจิติร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นรงันก(ประชาพทิกัษ)์ ต าบลรงันก อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองโสน ต าบลหนองโสน อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนดงตะขบราษฎรส์งเคราะห ์ต าบลดงตะขบ อ าเภอตะพานหนิ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดักลางวงศม์ณี ต าบลหนองหลมุ อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพจิติร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองขาว ต าบลบงึบวั อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพจิติร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง ต าบลวงัโมกข ์อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนเมธพีทิยา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,396,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,396,000                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นนอ้ย ปรึกอทุศิ ต าบลบา้นนอ้ย อ าเภอ

โพทะเล จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นแหลมรงั ราษฎรบ์  ารุง ต าบลแหลมรงั 

อ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัเขารวก ต าบลวงัหลมุ อ าเภอตะพานหนิ แห่ง 1 297,000                      
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01660000 จงัหวดัพิจติร

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนวดัคลองคะเชนทร ์ต าบลคลองคะเชนทร์

 อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นรงันก(ประชาพทิกัษ)์ ต าบลรงันก อ าเภอ

สามงา่ม จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองโสน ต าบลหนองโสน อ าเภอสามงา่ม

 จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนดงตะขบราษฎรส์งเคราะห ์ต าบลดงตะขบ 

อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 299,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดักลางวงศม์ณี ต าบลหนองหลมุ อ าเภอว

ชริบารม ีจงัหวดัพจิติร แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองขาว ต าบลบงึบวั อ าเภอวชริบารม ี แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง ต าบลวงัโมกข ์

อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพจิติร แห่ง 1 350,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 3,060,000                 

งบลงทนุ 3,060,000                 

ครุภณัฑ์ 3,060,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,060,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยนอ้ย ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเนินพยอม ต าบลดงเสอืเหลอืง อ าเภอโพธิ์ประทบั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบงึโพธิ์ ต าบลโพธิ์ประทบัชา้ง อ าเภอโพธิ์ประทบั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเกาะแกว้ ต าบลไผ่รอบ อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใดโพธิ์ ต าบลไผ่รอบ อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองคลา้ ต าบลเนินสวา่ง อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองขานาง ต าบลดงเสอืเหลอืง อ าเภอโพธิ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไมแ้ดง ต าบลไผ่รอบ อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัไผ่รอบ ต าบลไผ่รอบ อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองพงสาขาบา้นบ่อบิ้งเกลอื ต าบลทุ่งใหญ่ 

อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมาบมะไฟ ต าบลเนินสวา่ง อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01660000 จงัหวดัพิจติร

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นล านงั ต าบลไผ่ท่าโพ อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งประพาส ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพธิ์ประทบัชา้ง ต าบลโพธิ์ประทบัชา้ง อ าเภอโพธิ์

ประทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยค าตาล ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเมอืงเก่า ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัทบัยา ต าบลโรงชา้ง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเนินสมอ(พนิิจวทิยา) ต าบลป่ามะคาบ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโรงชา้ง(ธรรมกติตว์ทิยา) ต าบลโรงชา้ง อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัยางคอยเกลอื ต าบลปากทาง อ าเภอเมอืงพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหงษ ์ต าบลยา่นยาว อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดานคุรุราษฎรอ์ทุศิ ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอเมอืงพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดงชะพลู ต าบลคลองคะเชนทร ์อ าเภอเมอืงพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองไผ่ ต าบลบา้นบุ่ง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสายค าโห ้ต าบลสายค าโห ้อ าเภอเมอืงพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสวนแตง ต าบลฆะมงั อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเขารูปชา้ง ต าบลดงป่าค า อ าเภอเมอืงพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองอดุม ต าบลป่ามะคาบ อ าเภอเมอืงพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงัมะเดื่อ ต าบลท่าฬ่อ อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่ามะไฟ ต าบลป่ามะคาบ อ าเภอเมอืงพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองถ า้ ต าบลป่ามะคาบ อ าเภอเมอืงพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าขอ่ย ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัราชชา้งขวญั ต าบลปากทาง อ าเภอเมอืงพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินยาว ต าบลหวัดง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัฆะมงั ต าบลฆะมงั อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01660000 จงัหวดัพิจติร

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบงึสไีฟ ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนอ้ย ต าบลสายค าโห ้อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไดชมุแสง ต าบลบา้นบุ่ง อ าเภอเมอืงพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นบุ่ง ต าบลบา้นบุ่ง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดงป่าค า ต าบลดงกลาง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัล  าชะลา่ ต าบลหวัดง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโนนป่าแดง ต าบลหนองหลมุ อ าเภอวชริบารม ี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางสุขวฒัน ์ต าบลบงึบวั อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงัตะขบ ต าบลวงัโมกข ์อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบวัยาง ต าบลหนองหลมุ อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นนา ต าบลบา้นนา อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอนุบาลวชริบารม ี(ตน้ประดู่) ต าบลหนองหลมุ 

อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนทอง ต าบลวงัโมกข ์อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองริ้น ต าบลวงัโมกข ์อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางนกกระทุง ต าบลหนองหลมุ อ าเภอวชริบารม ี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองปลาไหล ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอวงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งโม่ง ต าบลวงัทรายพูน อ าเภอวงัทรายพูน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่ากระดาน ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอวงัทราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองสะแกป่าหวาย ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอ

วงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองปลอ้ง ต าบลหนองปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพูน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัใหม่สามคัคีธรรม ต าบลหนองปลอ้ง อ าเภอวงัทราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองจกิเภา ต าบลหนองปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพูน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าพกิลุ ต าบลสากเหลก็ อ าเภอสากเหลก็ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01660000 จงัหวดัพิจติร

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองทรายราษฎรอ์ทุศิ ต าบลหนองหญา้ไทร 

อ าเภอสากเหลก็ จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถ า้คะนอง ต าบลสากเหลก็ อ าเภอสากเหลก็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตลกุหนิ ต าบลวงัทบัไทร อ าเภอสากเหลก็ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งส าราญ ต าบลสากเหลก็ อ าเภอสากเหลก็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต าบลวงัทบัไทร อ าเภอสากเหลก็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองทรายใหญ่ ต าบลหนองหญา้ไทร อ าเภอสาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสาหร่าย ต าบลคลองทราย อ าเภอสากเหลก็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองจ ัว่ ต าบลคลองทราย อ าเภอสากเหลก็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากดง ต าบลสากเหลก็ อ าเภอสากเหลก็ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นใหม่ ต าบลรงันก อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไผ่ใหญ่ ต าบลหนองโสน อ าเภอสามงา่ม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าแห ต าบลก าแพงดนิ อ าเภอสามงา่ม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัใหม่ราษฎรบ์  ารุง ต าบลสามงา่ม อ าเภอสามงา่ม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองน า้เขยีว ต าบลรงันก อ าเภอสามงา่ม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางหา้หลมุ ต าบลเนินปอ อ าเภอสามงา่ม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศรีศรทัธาราม ต าบลก าแพงดนิ อ าเภอสามงา่ม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนไผ่ขยุ ต าบลรงันก อ าเภอสามงา่ม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเนินปอ ต าบลเนินปอ อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงัแดง ต าบลสามงา่ม อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินพยอม ต าบลเนินปอ อ าเภอสามงา่ม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัจระเขผ้อม ต าบลรงันก อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงับงค ์ต าบลส านกัขนุเณร อ าเภอดงเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองสองหอ้ง ต าบลหว้ยร่วม อ าเภอดงเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัใหม่วงัหวา้ ต าบลหว้ยพกุ อ าเภอดงเจริญ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01660000 จงัหวดัพิจติร

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงักะทะ ต าบลวงังิ้วใต ้อ าเภอดงเจริญ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงัหนิแรง ต าบลส านกัขนุเณร อ าเภอดงเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหว้ยพกุวทิยา ต าบลหว้ยพกุ อ าเภอดงเจริญ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองสนวน ต าบลหว้ยร่วม อ าเภอดงเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองงา้ว ต าบลส านกัขนุเณร อ าเภอดงเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสามบงึบาตร ต าบลวงัส าโรง อ าเภอตะพานหนิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอนุบาลตะพานหนิ(หนองพยอม) ต าบลหนองพยอม 

อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพธิ์ลอย ต าบลหว้ยเกตุ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบงึประดู่ ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทบัปรู ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคลองขอ่ย ต าบลไผ่หลวง อ าเภอตะพานหนิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสตัตวนาราม ต าบลวงัหลมุ อ าเภอตะพานหนิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหวาย ต าบลวงัส าโรง อ าเภอตะพานหนิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองคลอ่ ต าบลดงตะขบ อ าเภอตะพานหนิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัใหม่ส าราญ ต าบลดงตะขบ อ าเภอตะพานหนิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหาดแตงโมจนัทรประเสริฐ ต าบลงิ้วราย อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองแก ต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหนิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคลองแขก ต าบลคลองคูณ อ าเภอตะพานหนิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงัไคร ้ต าบลคลองคูณ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัตน้ชมุแสง ต าบลงิ้วราย อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าปอ ต าบลวงัหวา้ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง ต าบลหนองพยอม อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคลองทองหลาง ต าบลหว้ยเกตุ อ าเภอตะพานหนิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินทราย ต าบลวงัหลมุ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01660000 จงัหวดัพิจติร

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอนุบาลทบัคลอ้ ต าบลทบัคลอ้ อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัป่าเรไร ต าบลทบัคลอ้ อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศรีรตันวราราม ต าบลทบัคลอ้ อ าเภอทบัคลอ้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคีรีเทพนิมติ ต าบลเขาเจด็ลูก อ าเภอทบัคลอ้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองน า้เตา้ ต าบลทบัคลอ้ อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเขาสา้น ต าบลทา้ยทุ่ง อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 60(บา้นเขาตะพานนาก) ต าบลเขาเจด็ลูก 

อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินม่วง ต าบลทา้ยทุ่ง อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่ราษฎรด์ ารง ต าบลเขาเจด็ลูก อ าเภอทบัคลอ้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัน า้เคือง ต าบลทา้ยทุ่ง อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัใดวน ต าบลเขาเจด็ลูก อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสตัตศิลาอาสน ์ต าบลเขาเจด็ลูก อ าเภอทบัคลอ้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงัหนิเพลงิ ต าบลเขาทราย อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขานกยูง ต าบลเขาทราย อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนทา้ยทุ่งราษฎรว์ทิยาคาร ต าบลทา้ยทุ่ง อ าเภอทบัคลอ้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางเบน ต าบลทา้ยทุ่ง อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงักระชนั ต าบลทา้ยทุ่ง อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองจอก ต าบลทา้ยทุ่ง อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาโลน้ ต าบลเขาเจด็ลูก อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัไดอเีผอืก ต าบลทา้ยทุ่ง อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัล  าประดากลาง ต าบลล าประดา อ าเภอบางมูลนาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบ ารุงราษฎรว์ทิยาคม ต าบลหอไกร อ าเภอบางมูลนาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหว้ยเรียงกลาง ต าบลวงักรด อ าเภอบางมูลนาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัล  าประดาเหนือ ต าบลวงัตะกู อ าเภอบางมูลนาก ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01660000 จงัหวดัพิจติร

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัมะกอกงอ ต าบลวงัตะกู อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัพรา้ว ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอบงึนาราง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นคลองขอ่ย ต าบลบางลาย อ าเภอบงึนาราง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นบางลายใต ้ต าบลบางลาย อ าเภอบงึนาราง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบงึล ีต าบลโพธิ์ไทรงาม อ าเภอบงึนาราง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไร่ ต าบลทะนง อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยีม่ ุ่ย ต าบลท่าเสา อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งใหญ่ ต าบลท่าขมิ้น อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นท่าขมิ้น ต าบลท่าขมิ้น อ าเภอโพทะเล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัแดง ต าบลท่านัง่ อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินแค ต าบลท่านัง่ อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากน า้ ต าบลทา้ยน า้ อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินโพธิ์ ต าบลทา้ยน า้ อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลทา้ยน า้ อ าเภอโพทะเล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นท่ามะไฟ ต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นหนองดง ต าบลท่าเสา อ าเภอโพทะเล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัขวาง ต าบลวดัขวาง อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทบัทมิ ต าบลท่าบวั อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นพงันอ้ย ต าบลท่าเสา อ าเภอโพทะเล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคงคาราม ต าบลบางคลาน อ าเภอโพทะเล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองตะแบก ต าบลทะนง อ าเภอโพทะเล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนวดัหนองคลา้ยางพะเนียด ต าบลท่าขมิ้น อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองตางาว ต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 141,087,480              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,304,600                 
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การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,304,600                 

งบลงทนุ 1,304,600                 

ครุภณัฑ์ 1,304,600                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,304,600                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ใหม่วงัหวา้ ต าบลหว้ยพกุ อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพจิติร ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนดง

ตะขบราษฎรส์งเคราะห ์ต าบลดงตะขบ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนวงัหลมุวทิยาคาร ต าบลวงัหลมุ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัธง

ไทยยาราม ต าบลหว้ยเกตุ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัวงั

หนิเพลงิ ต าบลเขาทราย อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัล  า

ประดาเหนือ ต าบลวงัตะกู อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

มะกอกงอ ต าบลวงัตะกู อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ไดปลาดุกราษฎรศ์รทัธาทรงธรรม ต าบลวงัส าโรง อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดั ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บางพลอ้-ยางหลวง ต าบลท่าเสา อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นอ้ย (ปรึกอทุศิ) ต าบลบา้นนอ้ย อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ชดุ 21 31,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัตายศ (ราษฎส์ามคัค)ี ต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

โพทะเล ต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

วดัฆะมงั ต าบลฆะมงั อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัวงั

มะเดื่อ ต าบลท่าฬ่อ อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นวงักลม ต าบลบา้นบุ่ง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

เนินปอ ต าบลเนินปอ อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

รงันก (ประชาพทิกัษ)์ ต าบลรงันก อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัวงัเรือน ต าบลวงังิ้วใต ้อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นใหม่ราษฎรด์ ารง ต าบลเขาเจด็ลูก อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเขาพระ ต าบลเขาทราย อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนวดัสายดงยาง ต าบลทบัคลอ้ อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลบงึนาราง (หว้ยแกว้) ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอบงึนาราง ชดุ 1 59,800                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบงึตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1) ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลเมอืง (ท่าหลวงสงเคราะห)์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหนองไผ่ ต าบลบา้นบุ่ง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบงึบวัพทิยาคม ต าบลบงึบวั อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพจิติร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลวชริบารม ี(ตน้ประดู่) ต าบลหนองหลมุ อ าเภอวชริบารม ี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นยางสามตน้ ต าบลหนองพระ อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนบา้นก าแพงดนิ ต าบลก าแพงดนิ อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัเนินปอ ต าบลเนินปอ อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัวงัแดง ต าบลสามงา่ม อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นป่าแซง ต าบลหนองโสน อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสุขส าราญ ต าบลหนองโสน อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 94,610,480                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 76,249,300                

งบลงทนุ 76,249,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 76,249,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,548,100                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนอนุบาลสากเหลก็

 ต าบลสากเหลก็ อ าเภอสากเหลก็ จงัหวดัพจิติร หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนวดัล  าประดาใต ้ต าบลล าประดา 

อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร หลงั 1 948,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 49,555,400                   

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดัป่ามะคาบ (สามคัคีพทิยาคาร) ต าบลป่ามะคาบ 

อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดัคลองโนน ต าบลคลองคะเชนทร ์อ าเภอเมอืงพจิติร หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นสุขส าราญ ต าบลหนองโสน อ าเภอสามงา่ม หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นเนินพลวงวทิยา ต าบลเนินสวา่ง อ าเภอโพธิ์ประทบั

ชา้ง จงัหวดัพจิติร หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นท่าแห ต าบลก าแพงดนิ อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนวดัเนินปอ ต าบล

เนินปอ อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร หลงั 1 393,000                      
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รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นตลกุหนิ ต าบล

วงัทบัไทร อ าเภอสากเหลก็ จงัหวดัพจิติร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นทุ่งส าราญ 

ต าบลสากเหลก็ อ าเภอสากเหลก็ จงัหวดัพจิติร หลงั 1 393,000                      

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นศรีศรทัธามติรภาพที่ 176 ต าบลโพธิ์ไทรงาม 

อ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดัวงัหวา้ ต าบลวงัหวา้ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดัหนองกอไผ่ ต าบลวงัส าโรง อ าเภอบางมูลนาก หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบุรพรตันว์ทิยาคาร ต าบลทบัคลอ้ อ าเภอทบัคลอ้ หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัล  าประดาใต ้ต าบล

ล าประดา อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนวดัใหม่ดงเจริญ ต าบล

วงังิ้ว อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพจิติร หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนวดับา้นท่านัง่ ต าบลท่า

นัง่ อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนวดัโพทะเล ต าบล

โพทะเล อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน แบบพเิศษ โรงเรียนอนุบาลพจิติร  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร หลงั 1 11,654,200                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 795,500                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

มาบกระเปา ต าบลหนองโสน อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

บา้นท่านัง่ ต าบลท่านัง่ อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนดง

ตะขบราษฎรส์งเคราะห ์ต าบลดงตะขบ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ไดรงั (ราษฎรอ์ทุศิ) ต าบลหว้ยร่วม อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

บงึประดู่ ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 24,201,200                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิติร เขต 1 ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัฆะมงั ต าบลฆะมงั อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 385,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดงชะพลู ต าบลคลองคะเชนทร ์อ าเภอเมอืงพจิติร แห่ง 1 455,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบงึตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1) ต าบลท่าหลวง 

อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัคลองคะเชนทร ์ต าบลคลองคะเชนทร ์

อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 444,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงักระดี่ทอง ต าบลยา่นยาว อ าเภอเมอืงพจิติร แห่ง 1 455,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัคลองโนน ต าบลคลองคะเชนทร ์อ าเภอเมอืง แห่ง 1 184,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นวงักลม ต าบลบา้นบุ่ง อ าเภอเมอืงพจิติร แห่ง 1 385,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดานคุรุราษฎรอ์ทุศิ ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 288,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นไร่ ต าบลสามงา่ม อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 380,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบงึเฒ่าวทิยา ต าบลหนองโสน อ าเภอสามงา่ม แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสระยายชมีติรภาพที7่9 ต าบลเนินปอ อ าเภอสามงา่ม แห่ง 1 410,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัศรีศรทัธาราม ต าบลก าแพงดนิ อ าเภอสามงา่ม แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเนินปอ ต าบลเนินปอ อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัวงัแดง ต าบลสามงา่ม อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นใหม่ ต าบลรงันก อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 118,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นมาบแฟบ ต าบลเนินปอ อ าเภอสามงา่ม จงัหวดั แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหวัปลวก ต าบลไผ่อบ อ าเภอโพธิ์ประทบั แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาพบูิลพทิยา ต าบลดงเสอืเหลอืง อ าเภอโพธิ์ แห่ง 1 476,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นมาบมะไฟ ต าบลเนินสวา่ง อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง แห่ง 1 497,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเนินพลวงวทิยา ต าบลเนินสวา่ง อ าเภอโพธิ์ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นล านงั ต าบลไผ่ท่าโพ อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง แห่ง 1 478,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทบัชา้ง (ทุ่งใหญ่) ต าบลทุ่งใหญ่ 

อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองปลอ้ง ต าบลหนองปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพูน แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลวงัทรายพูน ต าบลวงัทรายพูน อ าเภอวงัทราย แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองสะแกป่าหวาย ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอ

วงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองทรายใหญ่ ต าบลหนองหญา้ไทร อ าเภอ แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าพกิลุ ต าบลสากเหลก็ อ าเภอสากเหลก็ แห่ง 1 499,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตลกุหนิ ต าบลวงัทบัไทร อ าเภอสากเหลก็ แห่ง 1 185,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าเยีย่ม ต าบลท่าเยีย่ม อ าเภอสากเหลก็ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง ต าบลวงัโมกข ์อ าเภอว แห่ง 1 297,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล(รฐับ ารุงป ต าบลโพทะเล อ าเภอ แห่ง 1 820,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบ ารุงราษฎรว์ทิยาคม ต าบลหอไกร อ าเภอบางมูล แห่ง 1 473,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบงึทบัจ ัน่ (ทศอปุถมัภ)์ ต าบลแหลมรงั อ าเภอ แห่ง 1 360,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัวงัเรือน ต าบลวงังิ้วใต ้อ าเภอดงเจริญ จงัหวดั แห่ง 1 499,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัทบัหมนั ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดั แห่ง 1 496,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัป่าเรไร ต าบลทบัคลอ้ อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นทุ่งนอ้ย (พพิฒันโ์สภณวทิยา) ต าบล

โพทะเล อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 499,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัล  าประดากลาง ต าบลล าประดา อ าเภอบางมูลนาก แห่ง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศรีศรทัธามติรภาพที่ 176 ต าบลโพธิ์ไทรงาม 

อ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 360,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงักะทะ ต าบลวงังิ้วใต ้อ าเภอดงเจริญ จงัหวดั แห่ง 1 124,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง ต าบลหนองพยอม อ าเภอ แห่ง 1 423,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสีแ่ยกเขาดนิ ต าบลทา้ยทุ่ง อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดั แห่ง 1 497,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นคลองขอ่ย ต าบลบางลาย อ าเภอบงึนาราง แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัมะกอกงอ ต าบลวงัตะกู อ าเภอบางมูลนาก แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองตะแบก ต าบลทะนง อ าเภอโพทะเล แห่ง 1 258,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัใหม่ดงเจริญ ต าบลวงังิ้ว อ าเภอดงเจริญ จงัหวดั แห่ง 1 252,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัวงัส าโรง ต าบลวงัส าโรง อ าเภอตะพานหนิ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสตัตศิลาอาสน ์ต าบลเขาเจด็ลูก อ าเภอทบัคลอ้ แห่ง 1 175,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัพรา้ว ต าบลวดัขวาง อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นท่านัง่ ต าบลท่านัง่ อ าเภอโพทะเล จงัหวดั แห่ง 1 261,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเนินโพธิ์ ต าบลทา้ยน า้ อ าเภอโพทะเล จงัหวดั แห่ง 1 164,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบางมูลนาก (ราษฎรอ์ทุศิ) ต าบลบางมูลนาก อ าเภอ แห่ง 1 450,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัพรา้ว ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอบงึนาราง จงัหวดั แห่ง 1 360,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเขาทราย ต าบลเขาทราย อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดั แห่ง 1 486,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัป่าแดง ต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหนิ แห่ง 1 440,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวงักา้นเหลอืง ต าบลวงังิ้ว อ าเภอดงเจริญ จงัหวดั แห่ง 1 316,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัแดง ต าบลท่านัง่ อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 255,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองกอไผ่ ต าบลวงัส าโรง อ าเภอบางมูลนาก แห่ง 1 454,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งววัแดง ต าบลแหลมรงั อ าเภอบงึนาราง แห่ง 1 361,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นใหม่ราษฎรด์ ารง ต าบลเขาเจด็ลูก อ าเภอทบัคลอ้ แห่ง 1 489,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวงัหลมุวทิยาคาร ต าบลวงัหลมุ อ าเภอตะพาน แห่ง 1 320,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 149,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนอนุบาลสามงา่ม ต าบลสามงา่ม อ าเภอสามงา่ม แห่ง 1 149,100                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 12,080,880                

งบลงทนุ 12,080,880                

ครุภณัฑ์ 12,080,880                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นบงึล ีต าบลโพธิ์ไทรงาม อ าเภอบงึนาราง เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดับา้นบางลายเหนือ ต าบลบางลาย อ าเภอ

บงึนาราง จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นวงัพรา้ว ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอบงึนา เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองแขม ต าบลบงึนาราง อ าเภอบงึนา เครื่อง 1 100,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 7,265,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัหาดมูลกระบอื 

ต าบลยา่นยาว อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นวงักระดี่ทอง 

ต าบลยา่นยาว อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองพระ ต าบล

หนองพระ อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดับา้นไผ่ท่าโพใต ้

ต าบลไผ่ท่าโพ อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัหนองหลวง ต าบล

ไผ่รอบ อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองหวัปลวก 

ต าบลไผ่รอบ อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชมุชนวดัวงัจกิ ต าบล

วงัจกิ อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสุขส าราญ ต าบล

หนองโสน อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัโนนสะเดา ต าบล

บา้นนา อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพจิติร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดับงึน า้กลดั ต าบล

วงัส าโรง อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์

สงเคราะห ์ต าบลบางไผ่ อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนศรีประสทิธิ์วทิยา 

ต าบลบางไผ่ อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัล  าประดาใต ้ต าบล

ล าประดา อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นไดปลาดุกราษฎร์

ศรทัธาทรงธรรม ต าบลวงัส าโรง อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชมุชนวดัสายดงยาง 

ต าบลทบัคลอ้ อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองแขม ต าบล

บงึนาราง อ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดับา้นบงึนาราง(แกว้

วทิยาคาร) ต าบลบงึนาราง อ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัใหม่ดงเจริญ 

ต าบลวงังิ้ว อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพจิติร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวงักรดพทิยา ต าบล

บา้นบุ่ง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนสรรเพชญอฏัฐมา

พทิยาคม ต าบลโพธิ์ประทบัชา้ง อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนพบูิลธรรมเวทวทิยา 

ต าบลบางคลาน อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนท่าเสาพทิยาคม 

ต าบลท่าเสา อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหว้ยยาวพทิยาคม 

ต าบลท่าขมิ้น อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนแหลมรงัวทิยาคม 

ต าบลแหลมรงั อ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนดงเจริญพทิยาคม 

ต าบลหว้ยพกุ อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพจิติร ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นปากน า้ 

ต าบลทา้ยน า้ อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัหนองงา้ว 

ต าบลส านกัขนุเณร อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัวงัส าโรง 

ต าบลวงัส าโรง อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนชมุชนบา้นบาง

คลาน (เงนิอนุสรณ์) ต าบลบางคลาน อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัวงัเรือน 

ต าบลวงังิ้วใต ้อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 349,900                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนอนุบาลสามงา่ม ต าบลสามงา่ม อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัหนองปลอ้ง ต าบลหนองปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพูน ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นยางหา้หลมุ ต าบลเนินปอ อ าเภอสามงา่ม เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโพธิ์ประทบัชา้ง ต าบลโพธิ์ปะทบัชา้ง อ าเภอ

โพธิ์ประทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัล  าประดาใต ้ต าบลล าประดา อ าเภอบางมูลนาก เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองตะแบก ต าบลทะนง อ าเภอโพทะเล เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนสีแ่ยกเขาดนิ ต าบลทา้ยทุ่ง อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัวงัส าโรง ต าบลวงัส าโรง อ าเภอตะพานหนิ เครื่อง 1 27,700                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนชมุชนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง 

ต าบลวงัโมกข ์อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพจิติร เครื่อง 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัจระเขผ้อม ต าบลรงันก 

อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,055,980                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นวงัออ้ ต าบลท่าเยีย่ม อ าเภอสากเหลก็ จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

วงัมะเดื่อ ต าบลท่าฬ่อ อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นคลองทรายราษฎรอ์ทุศิ ต าบลหนองหญา้ไทร อ าเภอสากเหลก็ จงัหวดั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บางมูลนาก (ราษฎรอ์ทุศิ) ต าบลบางมูลนาก อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

มะกอกงอ ต าบลวงัตะกู อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

ชยัศรี ต าบลทบัคลอ้ อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

ล  าประดากลาง ต าบลล าประดา อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนชมุชนบา้น

วงักลม ต าบลบา้นบุ่ง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นรงันก 

(ประชาพทิกัษ)์ ต าบลรงันก อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดับา้นบุ่ง 

ต าบลบา้นบุ่ง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัหนอง

น า้เตา้ ต าบลทบัคลอ้ อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบงึ

ตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1) ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 80 126,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

โสน ต าบลหนองโสน อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร ชดุ 31 48,980                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัเนินปอ

 ต าบลเนินปอ อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัท่าบวั

ทอง ต าบลโพธิ์ปะทบัชา้ง อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร ชดุ 48 75,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนเนินหวัโล ้

หนองยางพทิยาคม ต าบลวงัทรายพูน อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร ชดุ 41 64,780                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสุข

ส าราญ ต าบลหนองโสน อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนบา้น

วงักลม ต าบลบา้นบุ่ง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 80 126,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดับา้นบุ่ง

 ต าบลบา้นบุ่ง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัเขา

ทราย ต าบลเขาทราย อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร ชดุ 57 90,060                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนไทยรฐั

วทิยา 60 (บา้นเขาตะพานนาก) ต าบลเขาเจด็ลูก อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร ชดุ 45 71,100                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นไดรงั 

(ราษฎรอ์ทุศิ) ต าบลหว้ยร่วม อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพจิติร ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนเขาพนม

กาวหนองนกยาง ต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

หวาย ต าบลวงัส าโรง อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ชดุ 21 33,180                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัวงักระ

ชนั ต าบลทา้ยทุ่ง อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร ชดุ 19 30,020                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนดงตะขบ

ราษฎรส์งเคราะห ์ต าบลดงตะขบ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ชดุ 18 28,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเนิน

ทราย ต าบลวงัหลมุ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ชดุ 16 25,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบงึล ี

ต าบลโพธิ์ไทรงาม อ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนวงั

หลมุวทิยาคาร ต าบลวงัหลมุ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ชดุ 14 22,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดับา้นพงั

นอ้ย ต าบลท่าเสา อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัทบัปรู 

ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัล  า

ประดากลาง ต าบลล าประดา อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร ชดุ 9 14,220                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดับา้น

ตาล (ศิริรฐัราษฎรว์ทิยาคาร) ต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ชดุ 8 12,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัคงคา

ราม ต าบลบางคลาน อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ชดุ 4 6,320                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัใหม่วงั

หวา้ ต าบลหว้ยพกุ อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพจิติร ชดุ 3 4,740                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัใหม่ดง

เจริญ ต าบลวงังิ้ว อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพจิติร ชดุ 2 3,160                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นท่าแห ต าบลก าแพงดนิ อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบงึเฒ่าวทิยา ต าบลหนองโสน อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองปลาไหล ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดับา้นไผ่ท่าโพใต ้ต าบลไผ่ท่าโพ อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนสีแ่ยกเขาดนิ ต าบลทา้ยทุ่ง อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นวงั

กะทะ ต าบลวงังิ้วใต ้อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัใหม่

วงัหวา้ ต าบลหว้ยพกุ อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบ ารุงราษฎรว์ทิยาคม ต าบลหอไกร อ าเภอบาง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดับา้นหว้ยยาว ต าบลท่าขมิ้น อ าเภอโพทะเล ชดุ 1 126,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัล  าประดากลาง ต าบลล าประดา อ าเภอบางมูล ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดับา้นท่านัง่ ต าบลท่านัง่ อ าเภอโพทะเล จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดัฆะมงั ต าบลฆะมงั อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบงึเฒ่าวทิยา ต าบลหนองโสน อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัศรีศรทัธาราม ต าบลก าแพงดนิ อ าเภอสามงา่ม จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองหวัปลวก ต าบลไผ่อบ อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นนาพบูิลพทิยา ต าบลดงเสอืเหลอืง อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นท่าบวั(รฐัประชานุเคราะห)์ ต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นทุ่งใหญ่ ต าบลท่าขมิ้น อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบางมูลนาก (ราษฎรอ์ทุศิ) ต าบลบางมูลนาก อ าเภอบางมูล ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 6,280,300                 

งบลงทนุ 6,280,300                 

ครุภณัฑ์ 6,280,300                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิติร เขต

 2 ต าบลหว้ยเกตุ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิติร เขต 2 

ต าบลหว้ยเกตุ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 777,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิติร 

เขต 1 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 4 88,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิติร เขต 1 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 15 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิติร เขต 2 

ต าบลหว้ยเกตุ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร เครื่อง 8 128,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิติร เขต 1 ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิติร เขต 2 ต าบลหว้ยเกตุ 

อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร เครื่อง 2 42,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิติร เขต 2 ต าบลหว้ยเกตุ อ าเภอตะพาน เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิติร เขต 2 ต าบลหว้ยเกตุ 

อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร เครื่อง 3 27,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพจิติร เขต 2 ต าบลหว้ยเกตุ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร เครื่อง 3 23,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพจิติร เขต 2 ต าบลหว้ยเกตุ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพจิติร เขต 2 ต าบลหว้ยเกตุ อ าเภอตะพานหนิ เครื่อง 1 5,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพจิติร เขต 2 ต าบลหว้ยเกตุ อ าเภอตะพานหนิ เครื่อง 2 5,000                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิติร เขต 1 ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 2 36,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิติร เขต 2 ต าบลหว้ย

เกตุ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร เครื่อง 2 36,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิติร เขต 1 ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 2 12,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิติร เขต 2 ต าบลหว้ย

เกตุ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิติร เขต 1 ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 4 22,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิติร เขต 2 ต าบลหว้ยเกตุ 

อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 23,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 75,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิติร เขต 2 

ต าบลหว้ยเกตุ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิติร เขต 1 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพจิติร เขต 1 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 17,800                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,018,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นทุ่งนอ้ย (พพิฒันโ์สภณวทิยา) ต าบลโพทะเล อ าเภอ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานช่างยนต ์(Shopping List) โรงเรียน

วดัทบัหมนั ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานโลหะ (Shopping List) โรงเรียนบา้น

มาบมะไฟ ต าบลเนินสวา่ง อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนวดัคลองคะเชนทร ์ต าบลคลองคะเชนทร ์อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลโพธิ์ประทบัชา้ง (ทุ่งใหญ่) ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

บงึน า้กลดั ต าบลวงัส าโรง อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

วดัดงกลาง ต าบลดงกลาง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

บา้นไดปลาดุกราษฎรศ์รทัธาทรงธรรม ต าบลวงัส าโรง อ าเภอบางมูลนาก ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนอนุบาลวงัทรายพูน ต าบลวงัทรายพูน อ าเภอวงัทรายพูน ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัคลองโนน ต าบลคลองคะเชนทร ์อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเนินพลวงวทิยา ต าบลเนินสวา่ง อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัพรา้ว ต าบลวดัขวาง อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัหนองกอ

ไผ่ ต าบลวงัส าโรง อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑอ์ปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการและหอ้งพเิศษ 

(Shopping List) โรงเรียนอนุบาลสากเหลก็ ต าบลสากเหลก็ อ าเภอสาก ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนเนินหวัโล ้

หนองยางพทิยาคม ต าบลวงัทรายพูน อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร ชดุ 35 58,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวงั

กา้นเหลอืง ต าบลวงังิ้ว อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพจิติร ชดุ 56 94,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัป่าแดง 

ต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ชดุ 49 82,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโป่งววั

แดง ต าบลแหลมรงั อ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัคลอง

คูณ ต าบลคลองคูณ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ชดุ 25 42,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัใหม่ดง

เจริญ ต าบลวงังิ้ว อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพจิติร ชดุ 25 42,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดับา้น

ทา้ยน า้ ต าบลทา้ยน า้ อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ชดุ 23 38,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัธงไทย

ยาราม ต าบลหว้ยเกตุ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ชดุ 17 28,560                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนเนินหวั

โลห้นองยางพทิยาคม ต าบลวงัทรายพูน อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นยี่

มุ่ย ต าบลท่าเสา อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลทบัคลอ้ ต าบลทบัคลอ้ อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัวงั

ไคร ้ต าบลคลองคูณ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 43,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัสระประทุม (มติรภาพ

ที5่4) ต าบลไผ่รอบ อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัป่ามะคาบ (สามคัคี

พทิยาคาร) ต าบลป่ามะคาบ อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวงักา้นเหลอืง ต าบลวงังิ้ว 

อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัป่าเรไร ต าบลทบัคลอ้ 

อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัเขารวก ต าบลวงัหลมุ 

อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นศรีศรทัธามติรภาพที่ 

176 ต าบลโพธิ์ไทรงาม อ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นบงึทบัจ ัน่ (ทศ

อปุถมัภ)์ ต าบลแหลมรงั อ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนชมุชนทะนงบา้นไร่ ต าบลทะนง 

อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 135,000                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 28,001,100                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 24,399,900                

งบลงทนุ 24,399,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,399,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,806,000                   

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนวงักรดพทิยา ต าบลบา้นบุ่ง 

อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนหว้ยยาวพทิยาคม ต าบลท่า

ขมิ้น อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนพจิติรพทิยาคม ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนพจิติรพทิยาคม ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร หลงั 1 5,397,000                    

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนเขาทรายทบัคลอ้พทิยา  ต าบลเขาทราย 

อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร หลงั 1 8,560,500                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 477,300                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวงั

ทรายพูนวทิยา ต าบลหนองพระ อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวงั

ตะกูราษฎรอ์ทุศิ ต าบลวงัตะกู อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวงั

โมกขพ์ทิยาคม ต าบลวงัโมกข ์อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพจิติร แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,807,200                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01660000 จงัหวดัพิจติร

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสระหลวงพทิยาคม ต าบลคลองคะเชนทร ์อ าเภอ แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเมธพีทิยา ต าบลท่าฬ่อ อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดั แห่ง 1 505,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวงัส าโรงวงัหวา้ ต าบลวงัส าโรง อ าเภอตะพานหนิ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พทิยา ต าบลทุ่งโพธิ์ อ  าเภอตะพานหนิ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดงเจริญพทิยาคม ต าบลหว้ยพกุ อ าเภอดงเจริญ แห่ง 1 371,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวงัตะกูราษฎรอ์ทุศิ ต าบลวงัตะกู อ าเภอบางมูลนาก แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าเสาพทิยาคม ต าบลท่าเสา อ าเภอโพทะเล จงัหวดั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสรรเพชญอฏัฐมาพทิยาคม ต าบลโพธิ์ประทบัชา้ง 

อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 331,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสามงา่มชนูปถมัภ ์ต าบลสามงา่ม อ าเภอสามงา่ม แห่ง 1 501,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,309,400                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนวนัทสีถติยพ์ทิยาคม ต าบลทา้ยทุ่ง อ าเภอทบัคลอ้ แห่ง 1 499,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนสระหลวงพทิยาคม ต าบลคลองคะเชนทร ์อ าเภอ

เมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 498,700                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนแหลมรงั

วทิยาคม ต าบลแหลมรงั อ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 340,900                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนทุ่งโพธิ์พทิยา ต าบลทุ่งโพธิ์ อ  าเภอตะพานหนิ จงัหวดั แห่ง 1 474,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนดงเจริญพทิยาคม ต าบลหว้ยพกุ อ าเภอดงเจริญ แห่ง 1 500,900                      

รายการระดบัที1่: รัว้ลวดหนาม ขนาด 9 เสน้ โรงเรียนท่าเสาพทิยาคม 

ต าบลท่าเสา อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 494,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนพบูิลธรรมเวทวทิยา ต าบลบางคลาน อ าเภอโพทะเล แห่ง 1 500,900                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 3,601,200                 

งบลงทนุ 3,601,200                 

ครุภณัฑ์ 3,601,200                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,601,200                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนวงัทรายพูน

วทิยา ต าบลหนองพระ อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนวชริบารมพีิ

ทยาคม ต าบลหนองหลมุ อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพจิติร ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนวงักรด

พทิยา ต าบลบา้นบุ่ง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนวงัส าโรงวงั

หวา้ ต าบลวงัส าโรง อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 600,200                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01660000 จงัหวดัพิจติร

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนพบูิลธรรม

เวทวทิยา ต าบลบางคลาน อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนแหลมรงั

วทิยาคม ต าบลแหลมรงั อ าเภออ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 17,171,300                

การจดัการศึกษาเพือ่นกัเรียนพกิารโดยโรงเรียนศึกษาพเิศษ 1,680,500                 

งบลงทนุ 1,680,500                 

ครุภณัฑ์ 1,680,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 168,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนพจิติรปญัญานุกูล ต าบลบา้นบุ่ง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาท ีโรงเรียนพจิติรปญัญานุกูล ต าบลบา้นบุ่ง อ าเภอ

เมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 20 แผ่น 

โรงเรียนพจิติรปญัญานุกูล ต าบลบา้นบุ่ง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 30,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) โรงเรียนพจิติรปญัญา

นุกูล ต าบลบา้นบุ่ง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 104,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดควนั โรงเรียนพจิติรปญัญานุกูล ต าบลบา้นบุ่ง 

อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 2 38,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 45 คิวบกิฟตุ โรงเรียนพจิติรปญัญานุ

กูล ต าบลบา้นบุ่ง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ตู ้ 1 66,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนพจิติรปญัญานุกูล ต าบลบา้นบุ่ง อ าเภอเมอืงพจิติร เครื่อง 1 42,500                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 78,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 40

 วตัต ์โรงเรียนพจิติรปญัญานุกูล ต าบลบา้นบุ่ง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดั เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

โรงเรียนพจิติรปญัญานุกูล ต าบลบา้นบุ่ง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 4 48,000                        

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 1,019,300                 

งบลงทนุ 1,019,300                 

ครุภณัฑ์ 1,019,300                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัพจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 12,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัพจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร คนั 1 957,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัพจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 40,800                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01660000 จงัหวดัพิจติร

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัพจิติร ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัพจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 13,100                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 12,931,500                

งบลงทนุ 12,931,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,931,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,334,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั (ส่วนหนา้) ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัพจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร หลงั 1 11,334,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,597,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนพจิติรปญัญานุกูล ต าบลบา้นบุ่ง

 อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 767,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

พจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 830,300                      

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 1,540,000                 

งบอดุหนุน 1,540,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,540,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 1,540,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 313,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 313,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 313,000                   

งบด าเนินงาน 313,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 313,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 313,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 673,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 673,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 132,000                   

งบด าเนินงาน 132,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 132,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 132,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 20,000                     

งบด าเนินงาน 20,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 20,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 521,000                   

งบด าเนินงาน 521,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 521,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 521,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 43,017,400                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 35,768,400                
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โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 35,768,400                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 27,777,800                

งบอดุหนุน 27,777,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 27,777,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 27,777,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 5,280,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,214,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 2,376,000                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 2,508,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 16,399,400                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 7,990,600                 

งบอดุหนุน 7,990,600                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,990,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 7,990,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 786,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 180,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 353,700                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 373,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 6,296,900                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 7,249,000                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 2,961,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 2,961,000                 

งบลงทนุ 2,961,000                 

ครุภณัฑ์ 2,961,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,961,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการสาขาสตัวศาสตร ์ วทิยาลยัเกษตร

และเทคโนโลยพีจิติร ต าบลสามงา่ม อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 2,961,000                    

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 3,000,000                 

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 

ครุภณัฑ์ 3,000,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองการควบคุมแสงสวา่งรถยนตร์ะบบ CAN-BUS

แบบแผงโมดูลและชดุทดลองระบบไฮบริดจเ์ชือ่มต่อคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยั

สารพดัช่างพจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 3,000,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 1,288,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

วทิยาลยัเทคนิคพจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร คนั 1 1,288,000                    
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สถาบนัวทิยาลยัชมุชน 67,700                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 67,700                     

ผูร้บับริการการศึกษาในวทิยาลยัชมุชน 67,700                     

จดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทยีบเทา่ และพฒันาทกัษะอาชพี 67,700                     

งบลงทนุ 67,700                     

ครุภณัฑ์ 67,700                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 7,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet)  

ต าบลท่าบวั อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 7,700                         

ครุภณัฑก์ารศึกษา 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัพลาสมา (Plasma) ชนิดใชอ้ากาศ  ต าบลทบั

คลอ้ อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 60,000                        

กระทรวงสำธำรณสขุ 72,274,600                

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 72,274,600                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 63,948,400                

โครงการเฉลมิพระเกยีรติ 14,020,200                

สนบัสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริและเฉลมิพระเกยีรติ 14,020,200                

งบลงทนุ 14,020,200                

ครุภณัฑ์ 3,850,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 3,850,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอบฆ่าเชื้ออตัโนมตัิชนิดอณุหภูมติ า่ดว้ยแกส๊เอทธลิี

นออกไซดแ์บบเจาะแกส๊ ความจไุม่นอ้ยกวา่ 240 ลติร โรงพยาบาลสมเด็จ

พระยพุราชตะพานหนิ ต าบลตะพานหนิ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 2,270,000                    

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชตะพานหนิ 

ต าบลตะพานหนิ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 430,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชตะพานหนิ ต าบลตะพานหนิ อ าเภอตะพานหนิ

 จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดสูญญากาศช่วยคลอด โรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยพุราชตะพานหนิ ต าบลตะพานหนิ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 310,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้กลา้มเน้ือดว้ยกระแสไฟฟ้า โรงพยาบาล

สมเด็จพระยพุราชตะพานหนิ ต าบลตะพานหนิ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดั เครื่อง 1 215,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็เกบ็พลาสมาและเกลด็เลอืด โรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยพุราชตะพานหนิ ต าบลตะพานหนิ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ตู ้ 1 250,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,170,200                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,170,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารโรงครวั โรงอาหาร เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 450 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชตะพานหนิ 

ต าบลตะพานหนิ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร หลงั 1 10,170,200                   

โครงการผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพสู่ความเป็นมอือาชพี 1,200,000                 

จดัการเรียนการสอนส าหรบัการผลติแพทยเ์พิม่เพือ่ชาวชนบท 1,200,000                 

งบลงทนุ 1,200,000                 

ครุภณัฑ์ 1,200,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,000                    
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รายการระดบัที1่: ALS with evaluation and feedback ระบบจ าลอง

สถานการณ์ทางการแพทยเ์สมอืนจริงเพือ่ฝึกทกัษะชนิดไรส้าย ศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลพจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง ระบบ 1 1,200,000                    

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 48,728,200                

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 48,728,200                

งบลงทนุ 48,728,200                

ครุภณัฑ์ 45,250,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 45,250,000                   

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนผ์่าตดัสมองและไขสนัหลงั โรงพยาบาล

พจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร กลอ้ง 1 4,640,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องสลายน่ิวดว้ยคลืน่ความถีสู่งในท่อไต โรงพยาบาล

พจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องกรอน่ิวภายในไตดว้ยคลืน่ความถีสู่ง 

โรงพยาบาลพจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยฟ์ลูโอโรสโคปเคลือ่นที่แบบซอีารม์ก าลงัไม่

นอ้ยกวา่ 15 กโิลวตัต ์โรงพยาบาลพจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร เครื่อง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดมยาสลบชนิดซบัซอ้น 3 แกซ๊พรอ้มเครื่องช่วย

หายใจและเครื่องติดตามการท างานของหวัใจและวเิคราะหแ์กซ๊ระหวา่งดม

ยาสลบ โรงพยาบาลพจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 2 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัใหญ่โคมคู่ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 130,000 ลกัซ์

หลอดแอลอดี ีโรงพยาบาลพจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดั ชดุ 2 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้หา้มเลอืดและตดัเน้ือเยือ่ดว้ยคลืน่วทิยคุวามถีสู่ง 

โรงพยาบาลพจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัดา้นศลัยกรรมออรโ์ธปิดกิสแ์ละกระดูกสนัหลงั

 โรงพยาบาลพจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เตียง 1 3,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยท์ ัง้ปากและกระโหลกศีรษะระบบดจิติอล 

แบบ 3 เซน็เซอร ์โรงพยาบาลพจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร เครื่อง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แกซ๊พรอ้มเครื่องช่วยหายใจและ

เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและวเิคราะหแ์กซ๊ระหวา่งดมยาสลบ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชตะพานหนิ ต าบลตะพานหนิ อ าเภอตะพานหนิ เครื่อง 1 1,760,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แกซ๊พรอ้มเครื่องช่วยหายใจและ

เครื่องติดตามการท างานของหวัใจ โรงพยาบาลบางมูลนาก ต าบลหอไกร 

อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 1,340,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัท ัว่ไประบบไฟฟ้าพรอ้มรีโมทคอนโทรล 

โรงพยาบาลพจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เตียง 1 1,760,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้หา้มเลอืดและตดัเน้ือเยือ่ดว้ยไฟฟ้าขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 300 วตัต ์โรงพยาบาลพจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัท ัว่ไประบบไฟฟ้าพรอ้มรีโมทคอนโทรล 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชตะพานหนิ ต าบลตะพานหนิ อ าเภอตะพานหนิ เตียง 1 1,760,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั 

โรงพยาบาลพจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 2 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืถา่งเน้ือสมองช่วยในการผ่าตดั โรงพยาบาล

พจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 830,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืเจาะตดักระดูกความเร็วสูงดว้ยไฟฟ้า 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชตะพานหนิ ต าบลตะพานหนิ อ าเภอตะพานหนิ ชดุ 1 1,760,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดัในโพรงจมูกดว้ยระบบ ตดั ปัน่ ดูด 

โรงพยาบาลพจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 1,450,000                    
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็เกบ็เลอืดขนาดไม่นอ้ยกวา่ 20 คิว โรงพยาบาลโพธิ์

ประทบัชา้ง ต าบลโพธิ์ประทบัชา้ง อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร ตู ้ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็เกบ็เลอืดขนาดไม่นอ้ยกวา่ 20 คิว โรงพยาบาล

โพทะเล ต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ตู ้ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็กส าหรบัล  าเลยีงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลสาม

งา่ม ต าบลสามงา่ม อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร ตู ้ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดสูญญากาศช่วยคลอด โรงพยาบาลทบัคลอ้ 

ต าบลเขาทราย อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 310,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิพรอ้มภาควดั

ออกซเิจนในเลอืด โรงพยาบาลสากเหลก็ ต าบลสากเหลก็ อ าเภอสากเหลก็ เครื่อง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั โรงพยาบาลวชริบารม ีต าบลบา้นนา อ าเภอว

ชริบารม ีจงัหวดัพจิติร ชดุ 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็เกบ็เลอืดขนาดไม่นอ้ยกวา่ 20 คิว โรงพยาบาลบาง

มูลนาก ต าบลหอไกร อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร ตู ้ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบฆ่าเชื้ออตัโนมตัิชนิดอณุหภูมติ า่ดว้ยแกส๊เอทธลิี

นออกไซด ์100% แบบเจาะแกส๊อตัโนมตัิขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 450 ลติร 

โรงพยาบาลพจิติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 1 3,090,000                    

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั โรงพยาบาลบางมูลนาก ต าบลหอไกร อ าเภอ

บางมูลนาก จงัหวดัพจิติร ชดุ 1 460,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,478,200                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,478,200                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นดงกลาง ต าบลดงกลาง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นวงัทบัไทร ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดั หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลคลองทราย ต าบลคลองทราย อ าเภอสากเหลก็ จงัหวดัพจิติร หลงั 1 1,159,400                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 8,326,200                 

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 8,326,200                 

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 8,326,200                 

งบลงทนุ 8,326,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,326,200                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง ต าบลโพธิ์ประทบัชา้ง อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง จงัหวดั หลงั 1 1,159,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,166,800                    

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการสาธารณสุขอ าเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 285 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอดงเจริญ

 ต าบลวงังิ้วใต ้อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพจิติร หลงั 1 3,583,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการสาธารณสุขอ าเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 285 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอวชริบารมี

 ต าบลบา้นนา อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพจิติร หลงั 1 3,583,400                    

กระทรวงอตุสำหกรรม 1,765,400                 
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กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 865,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 865,400                   

การสรา้งความเขม้แขง็วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มและวสิาหกจิชมุชน 865,400                   

สนบัสนุนการส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 865,400                   

งบลงทนุ 865,400                   

ครุภณัฑ์ 458,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 458,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บทียูี ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืง

พจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 6 217,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืง

พจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 6 241,200                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 407,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 407,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมดาดฟ้า ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืง

พจิติร จงัหวดัพจิติร งาน 1 407,000                      

ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน า้ตาลทราย 900,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 900,000                   

โครงการพฒันาเพือ่เพิม่ผลติภาพออ้ย 900,000                   

การพฒันาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติออ้ย 900,000                   

งบลงทนุ 900,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 900,000                      

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 900,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนลูกรงัภายในพื้นที่แปลงขยายพนัธุส์ถานี

ทดลองและขยายพนัธุพ์จิติร ต าบลท่าบวั อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 900,000                      

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 5,199,000                 

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 5,199,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 5,199,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 5,091,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 5,091,000                 

งบอดุหนุน 5,091,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,091,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัราชชา้งขวญั ต าบลปากทาง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัถ า้ชาละวนั ต าบลคลองคะเชนทร ์อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์งาม ต าบลป่ามะคาบ อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวงับงก ์ต าบลส านกัขนุเณร อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพจิติร วดั 1 433,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัตะกรุดไร ต าบลส านกัขนุเณร อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพจิติร วดั 1 266,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวงังิ้ว ต าบลวงังิ้ว อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพจิติร วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับงึนาราง ต าบลบงึนาราง อ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทุ่งพรหมทอง ต าบลบางลาย อ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองกอไผ่ ต าบลวงัส าโรง อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัไดปลาดุก ต าบลวงัส าโรง อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดงเยน็ ต าบลเนินมะกอก อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทบัทมิ ต าบลท่าบวั อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวงัตาดว้ง ต าบลท่าเสา อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคามวาส ีต าบลทบัคลอ้ อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทรงธรรม ต าบลทบัคลอ้ อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวงัแดง ต าบลเขาทราย อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีชนัจนาราม ต าบลทา้ยทุ่ง อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เกาะแกว้สามคัคี ต าบลเขาเจด็ลูก อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัตากแดด ต าบลวงัทรายพูน อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เนินทราย ต าบลวงัหลมุ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่าเยีย่ม ต าบลท่าเยีย่ม อ าเภอสากเหลก็ จงัหวดัพจิติร วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัถ า้คะนอง ต าบลสากเหลก็ อ าเภอสากเหลก็ จงัหวดัพจิติร วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโรงววั ต าบลไผ่รอบ อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร วดั 1 166,000                      

พระพทุธศาสนาไดร้บัการส่งเสริมและเผยแผห่ลกัธรรม 108,000                   

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 108,000                   

งบอดุหนุน 108,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 108,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการจดัสรา้งอาคารปฏบิตัิธรรมวดับาง

มูลนาก ต าบลบางมูลนาก อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 108,000                      

หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 135,200                   

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   
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ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัพจิติร ต าบลท่าหลวง 

อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัพจิติร  ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร 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 าจงัหวดัพจิติร  ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืง ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสำหกจิ 13,366,000                

การประปาส่วนภูมภิาค 13,366,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 13,366,000                

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 13,366,000                

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 13,366,000                

งบลงทนุ 13,366,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,366,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,366,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ แยกครวักาญจนา หมู่ 11 

ต าบลเนินมะกอก อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 208,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 4 ต าบลสากเหลก็ 

อ าเภอสากเหลก็ จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 1,605,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 1, 3 ต าบลดงป่าค า 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 5,548,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 3 ต าบลดงป่าค า อ าเภอ

เมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 2,995,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 2 บา้นหนองแก, หมู่ 

11 บา้นหนองโสน ต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 3,010,000                    

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 336,638,500               

กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนลา่ง 2 127,838,000              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 127,838,000              

โครงการส่งเสริมการผลติและพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้เกษตร 127,838,000              

พฒันาปรบัปรุงเสน้ทางขนส่งพชืผลทางการเกษตร แยก ทล.117 – สาย พจ.3064 

ต าบลบา้นนา ต าบลวงัโมกข ์อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพจิติร 21,000,000                

งบลงทนุ 21,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยาง ผวิทางแอสฟลัติกคอนก

รีต สายแยก ทล.117 – สาย พจ.3064 ต าบลบา้นนาและต าบลวงัโมกข ์

อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพจิติร ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

ระยะทาง 5.200 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 21,000,000                   
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พฒันาปรบัปรุงเสน้ทางขนส่งพชืผลทางการเกษตร แยก ทล.11 – บา้นบางไผ ่ต าบล

บางไผ ่อ าเภอบางมลูนาก จงัหวดัพจิติร 21,000,000                

งบลงทนุ 21,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยาง ผวิทางแอสฟลัติกคอนก

รีต สายแยก ทล.11 – บา้นบางไผ่ ต าบลบางไผ่ อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดั

พจิติร ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 5.385 สายทาง 1 21,000,000                   

พฒันาปรบัปรุงเสน้ทางขนส่งพชืผลทางการเกษตร แยก ทล.117 – บา้นหนองจกิส ี

อ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร 12,500,000                

งบลงทนุ 12,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,500,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยาง ผวิทางแอสฟลัติกคอนก

รีต สายแยก ทล.117 – บา้นหนองจกิส ีอ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร ผวิ

จราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 4.100 กโิลเมตร พรอ้ม สายทาง 1 12,500,000                   

พฒันาปรบัปรุงเสน้ทางขนส่งพชืผลทางการเกษตร แยก ทล.11 – บา้นตลกุหนิ 

อ าเภอสากเหลก็ จงัหวดัพจิติร 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยาง ผวิทางแอสฟลัติกคอนก

รีต สายแยก ทล.11 – บา้นตลกุหนิ อ าเภอสากเหลก็ จงัหวดัพจิติร ผวิ

จราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 5.000 กโิลเมตร พรอ้ม สายทาง 1 20,000,000                   

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 (จงัหวดัพจิติร) 0 78,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเวทแีลกเปลีย่นเรียนรูก้ารพฒันาการ

ผลติขา้วของกลุม่จงัหวดั (จงัหวดัพจิติร) 0 37,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 110,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 110,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 112,500                      

ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยาง สายแยก ทล.115 - แยก ทล. 1312 อ าเภอเมอืงพจิติร

 จงัหวดัพจิติร 26,500,000                

งบลงทนุ 26,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,500,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 26,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยาง ผวิทางแอสฟลัติกคอนก

รีต สายแยก ทล.115 - แยก ทล. 1312 อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ผวิ

จราจรกวา้ง 6.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 7.000 กโิลเมตร พรอ้ม สายทาง 1 26,500,000                   

พฒันาปรบัปรุงเสน้ทางขนส่งพชืผลทางการเกษตร สายแยก ทล.115 - แยก ทล. 

1312 อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร 26,500,000                

งบลงทนุ 26,500,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,500,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 26,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยาง ผวิทางแอสฟลัติกคอนก

รีต สายเเยก ทล. 115 อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ผวิจราจรกวา้ง 6.00 

เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 6.500 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 26,500,000                   

จงัหวดัพจิติร 208,800,500              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 208,800,500              

การพฒันาดา้นสงัคม 24,253,800                

ยกระดบัคุณภาพชวีติเศรษฐกจิฐานราก 1,590,000                 

งบด าเนินงาน 1,590,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,590,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 33,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 189,200                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 189,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คนั 0 1,277,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถบสั คนั 0 40,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งที่ปรึกษาออกแบบผลติภณัฑ์ ผลติภณัฑ์ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพฒันาดา้นการผลติ/บรรจภุณัฑ์ งาน 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัแสดงและจ าหน่ายเปิดตวัผลติภณัฑใ์หม่ กจิกรรม 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งท าเอกสารพฒันาผูป้ระกอบการ เลม่ 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งที่ปรึกษาออกแบบผลติภณัฑ์ ผลติภณัฑ์ 5 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพฒันาดา้นการผลติ/บรรจภุณัฑ์ งาน 5 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัแสดงและจ าหน่ายเปิดตวัผลติภณัฑใ์หม่ คร ัง้ 1 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งท าเอกสารการพฒันาผูป้ระกอบการ OTOP เลม่ 100 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 90,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 90,000                        

เยาวชนแหง่อนาคต 4,749,000                 

งบด าเนินงาน 4,749,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,749,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,709,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,668,200                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,668,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 31,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 31,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 340,000                      

เพิม่ศกัยภาพและโอกาสทางสงัคม 1,860,200                 

งบด าเนินงาน 1,860,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,860,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 86,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,107,800                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,107,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 0 666,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประกอบอาหาร งาน 0 666,000                      

พฒันาขดีความสามารถของกลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน 1,753,900                 

งบด าเนินงาน 1,753,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,753,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,017,000                    



85 / 92

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01660000 จงัหวดัพิจติร

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 496,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 496,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คนั 0 80,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการรถรบัจา้งไม่ประจ าทาง คนั 0 80,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 160,000                      

ขยายผล TO BE NUMBER ONE 5,300,700                 

งบด าเนินงาน 5,300,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,300,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 64,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,188,200                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 4,188,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 0 420,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดับูธ งาน 0 420,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 288,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 240,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 48,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสารและต ารา 0 40,000                        

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 9,000,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 53,641,200                

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการน า้ท ัง้ระบบ 52,036,800                

งบลงทนุ 52,036,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 52,036,800                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 5,299,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้นแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 

7 บา้นมาบแฟบ ต าบลเนินปอ อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร แห่ง 1 2,852,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้นแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 

8 บา้นหวัดาน ต าบลทา้ยน า้  อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร (ตามรูปแบบและ

รายการประกอบของกรมทรพัยากรน า้) แห่ง 1 2,447,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 46,737,800                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองปลายคลอง หมู่ที่ 3 ต าบลโรงชา้ง อ าเภอ

เมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ขนาดปากกวา้ง 40.00 เมตร ความยาว 190.00 

เมตร ลกึเฉลีย่ 3.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 19,816.50 ลูกบาศก์ แห่ง 1 892,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองล าไดขานาง หมู่ที่ 6 บา้นไขเ่น่า ต าบลหอไกร

 อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร ขนาดปากคลองกวา้งเฉลีย่ 14.00 - 61.00 

เมตร กน้คลองกวา้งเฉลีย่ 6.00 - 53.00 เมตร ความลกึเฉลีย่ 2.00 เมตร 

ระยะทางความยาว 1.620 กโิลเมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 116,406 แห่ง 1 5,170,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองวงัเดอืนหา้ หมู่ที่ 9-2 ต าบลทบัคลอ้ อ าเภอ

ทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร ความกวา้งเฉลีย่ 15.00 เมตร  ความยาวรวม 8.000 

กโิลเมตร ลกึเฉลีย่ 4.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 192,000 ลูกบาศก์ แห่ง 1 2,973,400                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองร่องสมอด า หมู่ที่ 13 ต าบลหนองพระ 

อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร ความกวา้งเฉลีย่ 18.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 

5.00 เมตร ความยาว 4.000 กโิลเมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 89,760 แห่ง 1 3,300,000                    
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รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองหนองเลก็ บริเวณหนองเลก็ ชมุชนบา้นสาม

งา่มพฒันา หมู่ที่ 5 ต าบลสามงา่ม  อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร ขนาดกวา้ง

 50.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 3.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่

นอ้ยกวา่ 31,752 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุสระกกัเกบ็น า้ หมู่ที่ 8 บา้นวงักระทะ ต าบลวงังิ้ว 

อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพจิติร พื้นที่ปากสระกวา้ง 180.00 เมตร ยาว 220.00 

เมตร พื้นที่กน้สระ 172.00 เมตร ยาว 212.00 เมตร ลกึ 4.00 เมตร 

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 304,256 ลูกบาศก์เมตร แห่ง 2 7,231,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุคลองล าคลองยางหลวง หมู่ที่ 8 ต าบลท่าเสา  อ าเภอ

โพทะเล จงัหวดัพจิติร ความยาว 2.000 กโิลเมตร ขนาดปากคลองกวา้ง

ประมาณ 30.00 เมตร กน้คลองกวา้งประมาณ 20.00 เมตร ลกึประมาณ 

4.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 90,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 2,648,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกแกม้ลงิ หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นบุ่ง อ าเภอเมอืงพจิติร 

จงัหวดัพจิติร ความยาว 137.00 เมตร กวา้ง 100.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 10.00 

เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 137,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองตบัสะแก หมู่ที่ 7 บา้นยา่นท่าเสา ต าบลหอ

ไกร อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 90 ไร่ ปริมาตรดนิ

ขดุไม่นอ้ยกวา่ 187,160 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มวางท่อระบายน า้คอนกรีตเสริม แห่ง 1 8,840,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่ม หมู่ที่ 5,8,11 ต าบลทา้ยทุ่ง อ าเภอ

ทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร ขนาด 2.10 x 2.10 x 6.00 เมตร แห่ง 11 2,805,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองตน้จ ัน่ หมู่ที่ 1 ต าบลหนองพระ อ าเภอวงั

ทรายพูน จงัหวดัพจิติร ความกวา้งเฉลีย่ 18.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 5.00 เมตร 

ความยาว 2.300 กโิลเมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 54,487 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสนัฝาย หมู่ที่ 8 บา้นเขาทราย ต าบลเขาทราย 

อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร สูง 2.00 เมตร ผนงัขา้งสูง 3.50 เมตร กวา้ง แห่ง 1 931,400                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระเกบ็น า้สาธารณะคลองม่วง หมู่ที่ 11 บา้นเนินพวง 

ต าบลเขาเจด็ลูก  อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร จ านวน 2 ช่วงช่วงที่ 1 

ปากกวา้งเฉลีย่ 100.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 6.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร 

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 19,656 ลูกบาศกเ์มตร ช่วงที่ 2 ปากกวา้งเฉลีย่ 

100.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 6.00 เมตร กน้กวา้งเฉลีย่ 88.00 เมตร ยาว 100.00 

เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 51,108 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 3,264,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุสระเกบ็น า้บา้นหนองจกิ หมู่ที่ 7 บา้นหนองจกิ ต าบล

ทา้ยทุ่ง อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพจิติร กวา้ง 80.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร 

ลกึ 8.00 เมตร พรอ้มก่อสรา้งรางระบายน า้ ปริมตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ แห่ง 1 1,433,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองหว้ยทรายเลก็ หมู่ที่ 1 บา้นทะนง ต าบล

ทะนง อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ขนาด 4.50 เมตร ลกึ 6.00 เมตร กน้

กวา้ง 35.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 18,000 แห่ง 1 450,000                      

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มท ัง้ระบบ 1,604,400                 

งบด าเนินงาน 904,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 904,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 7,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 77,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 428,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 428,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 75,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 76,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 240,000                      

งบลงทนุ 700,000                   
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ครุภณัฑ์ 700,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 700,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบผลติกา๊ซชวีภาพแบบถงุ PVC. ขนาด 8 ลูกบาศก์

เซนติเมตร จงัหวดัพจิติร ระบบ 100 700,000                      

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 116,032,400              

พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน 116,032,400              

งบลงทนุ 116,032,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 116,032,400                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 97,531,400                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบริเวณแยก ถนนสาย

 พจ.3033 - บริเวณบา้นนางน า้ผึ้ง กระโห ้หมู่ที่ 4 ต าบลสายค าโห ้อ าเภอ

เมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ผวิจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 375.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 510,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายซ ี64 หมู่ที่ 2 ต าบล

ปากทาง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 450.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 829,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 3 บา้นบงึชา้งจาก

ศาลเจา้เขา้หมู่บา้น ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ผวิ

จราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 850.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้ม สายทาง 1 1,652,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางสายรอบคลองพะนาด ผวิจราจรแบบ

แอสฟลัติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นบุ่ง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร

 ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 350.00 เมตร หนา 0.04 เมตร สายทาง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายซอยเกษตร หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 

2 บา้นล านงั ต าบลไผ่ท่าโพ อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร ผวิจราจร

กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 2,075,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายคนัคลองบา้นคลอง

ขอ่ย หมู่ที่ 5 ต าบลบางลาย อ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร ผวิจราจรกวา้ง 

4.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 4,029,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายล าลางสาธารณะ บา้นถ า้

คะนอง หมู่ที่ 4 บา้นถ า้คะนอง ต าบลสากเหลก็ อ าเภอสากเหลก็ จงัหวดั

พจิติร ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 945.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,552,100                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นหนองโสน - 

บา้นบงึเฒ่า หมู่ที่ 17 -5 ต าบลหนองโสน อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร ผวิ

จราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 970.00 เมตร สายทาง 1 2,493,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 6 บา้นใหม่ (สาย

บา้นใหม่ - เนินพยอม) ต าบลรงันก อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร ผวิจราจร

กวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 2,576,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ วดัเทพนิมติร หมู่ที่ 10 

บา้นหลา่ยหนองหม ี- ไปหมู่ที่ 7 ต าบลบา้นนา อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดั

พจิติร ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.970 สายทาง 1 5,112,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 1 - 3 ต าบลเนิน

มะกอก อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ระยะทาง 966.00 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 1,959,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 3 - 6 ต าบลเนิน

มะกอก อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร ผวิจราจรกวา้ง 3.50 เมตร หนา 

0.15 เมตร ระยะทาง 1.335 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 2,356,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นคลองสะแก 

หมู่ที่ 6 - บา้นโพธิ์ทอง หมู่ที่ 13 ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอวงัทรายพูน 

จงัหวดัพจิติร ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.142 กโิลเมตร หนา สายทาง 1 3,448,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 สายไดรงั - หว้ยตาด า 

ต าบลหว้ยร่วม อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพจิติร ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 1.200 กโิลเมตร สายทาง 1 2,920,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายหนองชา้งโรง  หมู่ที่

 8 ต าบลท่าเสา อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  

ระยะทาง 680.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 1,966,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายดงยาง - คลอง

สะแก หมู่ที่ 2 บา้นท่าตาเสอื ต าบลวดัขวาง อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร 

ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 840.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร สายทาง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายริมคลองชลประทาน

 ซ ี75 หมู่ที่ 8 ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ผวิจราจรกวา้ง

 4.00 เมตร ระยะทาง 790.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 1,492,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายถนนแอลฟลัติกคอนกรีต และวางท่อระบายน า้

พรอ้มทางเดนิเทา้ หมู่ที่ 4 ต าบลยา่นยาว อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร 

ผวิจราจรกวา้ง 1.40 เมตร รวมคนัดนิ ระยะทาง 307.00 เมตร หนา 0.04 สายทาง 1 1,796,000                    

รายการระดบัที1่: สรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต (โดยวธิ ีPavement 

In-Place Recycling) สายบา้นหว้ยค าตาล-บา้นบ่อป้ิงเกลอื ต าบลทุ่งใหญ่ 

อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 

1.860 กโิลเมตร หนา 0.04 เมตร สายทาง 1 4,400,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบงึนาราง - หนอง

หวาย หมู่ที่ 1 บา้นบงึนาราง ต าบลบงึนาราง อ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร 

ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 5,940,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 บา้นท่าเยีย่ม - บา้นหนอง

ตะเคียน ต าบลท่าเยีย่ม อ าเภอสากเหลก็ จงัหวดัพจิติร ผวิจราจรกวา้ง 8.00 

เมตร ระยะทาง 750.00 เมตร หนา 0.04 เมตร สายทาง 1 3,085,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายท่าทอง - วงัโป่ง 

หมู่ที่ 12 - 8 ต าบลก าแพงดนิ อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร ผวิจราจรกวา้ง 

5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร สายทาง 1 2,214,700                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 12 บา้นประดา

หนองแหน (สายประดาหนองแหน) ต าบลบงึบวั อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดั

พจิติร ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 834.00 เมตร สายทาง 1 1,494,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นคลองคูณ - 

บา้นทุ่งนอ้ย หมู่ที่ 2 ต าบลคลองคูณ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ผวิ

จราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 5.000 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้ม

ไหลท่างและระบบท่อระบายน า้ สายทาง 1 2,315,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนผวิทาง Para Asphalt Concrete สาย

บา้นคลองตนั ถงึบา้นตะกรุดไร ต าบลส านกัขนุเณร อ าเภอดงเจริญ จงัหวดั

พจิติร ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร สายทาง 1 3,118,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบงึเตย หมู่ที่ 11 - 

หมู่ที่ 9 บา้นท่าชา้ง ต าบลท่าบวั อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ผวิจราจรกวา้ง

 4.00 เมตร ระยะทาง 1.275 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 2,300,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายหนองเขาทราย หมู่ที่

 2 ต าบลท่าเสา อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 1.020 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 1,955,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นดงกลาง - สาย

โบสถต์าอนิทร ์หมู่ที่ 3 ต าบลดงกลาง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ผวิ

จราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 650.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้ม สายทาง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายเลยีบคลอง

ชลประทาน ซ ี76 ฝัง่ตะวนัตกเสน้ทางระหวา่ง หมู่ที่ 3,4,5,7 เริ่มตน้ หมู่ที่ 3

 ต าบลดงป่าค า อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 845.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 1,988,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 13 ต าบลป่ามะ

คาบ อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 

1.000 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 1,877,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นนายอร่าม 

บรรจงจดั - หลงับา้นพกั ชลประทาน หมู่ที่ 7 ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืง

พจิติร จงัหวดัพจิติร ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.130 กโิลเมตร สายทาง 1 2,080,600                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 10 บา้นบงึถงั 

สายหนา้วดัยาง - สายเสด็จ ต าบลโพธิ์ประทบัชา้ง อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง 

จงัหวดัพจิติร ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร หนา สายทาง 1 2,121,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายกลางทุ่ง (หมู่ที่ 1 ต าบลเนิน

สวา่ง) ถงึต าบลไผ่ท่าโพ อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร ผวิจราจรกวา้ง

 4.00 เมตร ระยะทาง 3.710 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 6,660,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายดงยาง - ทางหลวง 

117 (รา้นมาดาม) หมู่ที่ 3 ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร ผวิ

จราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้ม สายทาง 1 2,928,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเหลก็ สายหว้งปลาไหล - ทุ่งโปร่ง 

หมู่ที่ 3 ต าบลบงึนาราง อ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร ผวิจราจรกวา้ง 4.00 

เมตร ระยะทาง 2.500 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 5,033,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 12 - หมู่ที่ 13 

(หมู่ที่ 12 บา้นแหลมทอง) ต าบลแหลมรงั อ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร ผวิ

จราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.100 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้ม สายทาง 1 2,370,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายหนองบอน หมู่ที่ 8 

ต าบลบงึนาราง อ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพจิติร ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 1.140 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 2,810,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นปากดง หมู่ที่ 11 

ต าบลสากเหลก็ อ าเภอสากเหลก็ จงัหวดัพจิติร ผวิจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 

ระยะทาง 1.527 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 1,887,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 18,501,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนลาดยาง สายบา้นดงตะขบ - บา้นกม.7 หมู่ที่

 4 ต าบลดงตะขบ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ผวิจราจรกวา้ง 6.00 

เมตร ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร หนา 0.04 เมตร สายทาง 1 6,560,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนลาดยาง สายซอยอสิระ หมู่ที่ 1 ต าบลวงั

หลมุ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 

800.00 เมตร หนา 0.04 เมตร สายทาง 1 1,563,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนลงหนิคลกุ สายบา้นนายสมจติร - บา้นนาย

ประสทิธิ์ จนิดาเพิม่ หมู่ที่ 4 ต าบลวงัส าโรง อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร

 ผวิจราจรกวา้ง 3.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร ระยะทาง 3.500 กโิลเมตร สายทาง 1 487,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนลงหนิคลกุ สายคนัล  าเหมอืงทุ่งกลาง หมู่ที่ 5

 ต าบลวงัส าโรง อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร ผวิจราจรกวา้ง 3.00 เมตร

 หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร ระยะทาง 3.500 กโิลเมตร สายทาง 1 487,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 5 บา้นหว้ยกรวด

 ต าบลภูม ิอ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา

 0.15 เมตร ระยะทาง 750.00 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 1,909,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ โดยวธิปูีผวิแอสฟสั

ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งนอ้ย อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร ผวิจราจร

กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.288 กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร สายทาง 1 2,307,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 5 - 6 (สายศรี

ศรทัธาราม) ต าบลก าแพงดนิ อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร ผวิจราจรกวา้ง 

6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 329.00 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 1,214,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนลงหนิคลกุ สายซอยร่วมเจริญ จาก

ถนนลาดยาง - บา้นนายจ าเนียร อาจศตัรู หมู่ที่ 6 ต าบลวงัส าโรง อ าเภอบาง

มูลนาก จงัหวดัพจิติร ผวิจราจรกวา้ง 3.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร สายทาง 1 487,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนลงหนิคลกุ สายบา้นนายบ ารุง รอดรกัษ ์- 

สุดเขตหมู่ที่ 6 ต าบลวงัส าโรง อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร ผวิจราจร

กวา้ง 3.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร ระยะทาง 3.500 กโิลเมตร สายทาง 1 487,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยาง สายคลองนอ้ย - หนองโสน ต าบล

หนองปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร หนา 0.04 เมตร สายทาง 1 3,000,000                    

การพฒันาดา้นเกษตร 2,046,600                 

เพิม่ประสทิธภิาพผลผลติหลกัทางการเกษตร 2,046,600                 

งบด าเนินงาน 2,046,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,046,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 27,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 436,600                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 436,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คนั 2 1,491,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถบสัศึกษาดูงาน คนั 2 26,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่แสดงและจ าหน่าย จดับูทแสดง

และจ าหน่ายสนิคา้ขา้ว 50 บูท พรอ้มไฟฟ้าแสงสวา่ง โตะ๊ เกา้อี้ ป้ายชือ่

กลุม่ ซุม้/มมุถา่ยภาพ ซุม้ประตูทางเขา้งาน งาน 0 250,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเครื่องเสยีง ระบบไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้าภายใน วนั 0 95,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ในพธิเีปิดงาน ไดแ้ก่ ตกแต่งเวที

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 5 x 8 เมตร พรอ้มฉากเวท ีจดัดอกไมช้ดุรบัแขก แส

ตนดก์ลา่วรายงาน จดัภูมทิศันบ์ริเวณงานใหเ้หมาะสม จดัแสดง

นิทรรศการการพฒันาผลติภณัฑ ์ของที่ระลกึในพธิเีปิดงาน 100 ชดุ เกา้อี้ งาน 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการแสดงภาคกลางวนัและกลางคืน ชดุ 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประชาสมัพนัธ ์แผ่นพบั ป้ายประชาสมัพนัธ์

ในพื้นที่และบริเวณจดังาน รถแห่โฆษณา บนัทกึภาพกจิกรรม (ภาพน่ิง

ภาพเคลือ่นไหว พรอ้มจดัท าวดีทีศันส์รุปงานเป็นเอกสารรูปเลม่พรอ้ม งาน 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าประชาสมัพนัธจ์ดัท าสือ่ประชาสมัพนัธโ์ครงการ

ส่งเสริมการบริโภคสนิคา้เกษตรปลอดภยั งาน 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 10,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 10,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 4,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 75,800                        

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 12,826,500                

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงิบูรณาการ 12,826,500                

งบด าเนินงาน 12,826,500                
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,826,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 70,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,970,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,970,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,509,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานนมสัการหลวงพ่อเพชรและสมโภช 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่จดังาน วนั 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเครื่องเสยีง วนั 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการบวงสรวงดวงพระวญิญาณสมเด็จพระ งาน 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายขบวนแห่เครื่องราชสกัการะ ขบวน 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมามหรสพ (วงดนตร,ีศิลปิน) งาน 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมามหรสพศิลปะพื้นบา้น (ลเิก) 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมามหรสพศิลปะพื้นบา้น (มวยไทย) วนั 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ ์(ก่อนการจดังาน) 0 170,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสปอรต์พรอ้มประชาสมัพนัธก์ารจดังาน งาน 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่จดังาน งาน 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเครื่องเสยีงและไฟประดบั วนั 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการบวงสรวงดวงพระวญิญาณสมเด็จ งาน 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ ์ก่อนการจดังาน งาน 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัการแขง่ขนัชกมวยไทย งาน 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถแห่ประชาสมัพนัธ์ คนั/วนั 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติและเผยแพร่ประชาสมัพนัธท์างวทิยุ งาน 0 7,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติและเผยแพร่ประชาสมัพนัธท์างโทรทศัน์ งาน 0 7,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าและเผลแพร่ทาง Social Media งาน 0 14,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัพธิเีจริญพระพทุธมนตเ์ยน็ และการตกั

บาตรรบัอรุณ 0 22,900                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัตกแต่งสถานที่พรอ้มเครื่องเสยีงและ

อปุกรณ์ (ระบบเสยีงและระบบอปุกรณ์เทคนิคพเิศษ) 0 15,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถรบั - ส่งผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมจากพื้นที่

อ  าเภอและจดัตกแต่งขบวนรถบุปผาชาติสรงน า้พระ แห่ง 12 360,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าโลร่างวลั งาน 0 3,300                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัลานวฒันธรรมยอ้นรอยประวตัิศาสตร ์

ตลาดแลกเบี้ย, สาธติภูมปิญัญาและจดัท าพานพุ่มดอกไมส้ด พาน 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถรบั - ส่งผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมจากพื้นที่

อ  าเภอเขา้ร่วมขบวนแห่ศิลปวมันธรรมสกัการะพระยาโคตรตะบอง แห่ง 0 82,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัแสดงวงดนตรี (จา้งเหมาจดัการแสดง

ดนตรี พรอ้มจดัหาบริการเวทกีลาง, เครื่องเสยีง, ระบบไฟเวท,ี เครื่องปัน่

ไฟ, แคทวอลก์, เต็นท,์ โตะ๊, เกา้อี้, ไฟประดงังาน และไฟพดับริเวณงาน) งาน 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัตกแต่งสถานที่พรอ้มเครื่องเสยีงและ

อปุกรณ์บริเวณพธิกีารในอทุยานฯ และดูแลท าความสะอาดตลอดการจดั

งาน (ประกอบดว้ยผูกผา้,โตะ๊,เกี้,และอืน่ๆ) งาน 0 25,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลโครงการฯ ป้าย 0 3,300                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาถา่ยเอกสารและเขา้รูปเลม่รายงานผล งาน 0 5,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัพธิบีวงสรวงหลกัเมอืงพรอ้มเครื่อง

บวงสรวงบูชา และพธิเีจริญพระพทุธมนตเ์ขา้ งาน 0 65,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัการแสดงศิลปวฒันธรรม ลเิก คณะ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัขบวนการแสดงในพธิเีปิดงาน งาน 0 25,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท านิทรรศการองคค์วามรูพ้ระอมตะเถรา งาน 0 5,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถสุขาเคลือ่นที่ วนั/คนั 0 6,000                         



92 / 92

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01660000 จงัหวดัพิจติร

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการแสดงแสง เสยีง ยอ้นรอยประวตัิศาสตร์

เมอืงเก่าพจิติร งาน 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการแสดงและมหรสพ คืน 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 5,252,200                    

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองประเภทเครื่องดื่ม 0 52,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในพธิทีางศาสนา 0 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 24,000                        


