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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 5,983,830,474            

จงัหวดัเพชรบูรณ์ 5,983,830,474            

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 204,800                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

กระทรวงกลำโหม 52,643,300                

กองบญัชาการกองทพัไทย 52,643,300                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 52,643,300                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 52,643,300                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 18,363,900                

งบลงทนุ 18,363,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,363,900                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 18,363,900                   

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ กม. 2 865,500                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ กม. 1.83 934,100                      

รายการระดบัที1่: การสรา้งทางผวิจราจรลาดยาง ต าบลลาดแค อ าเภอชน

แดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ กม. 1.12 2,975,700                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ กม. 2.6 1,125,100                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ กม. 1.8 918,500                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ กม. 2.3 995,300                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ กม. 1.56 554,100                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ กม. 2.1 745,900                      

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรลาดยาง ต าบล

ลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ กม. 2.2 5,436,200                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรลาดยาง ต าบล

ลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ กม. 1.64 3,813,500                    

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 34,279,400                

งบลงทนุ 34,279,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,279,400                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 4,230,500                    

รายการระดบัที1่: งานสรา้งระบบผลติประปามาตรฐาน ต าบลลาดแค อ าเภอ

ชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 919,600                      

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

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์
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01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 255,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 255,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 290,500                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 226,200                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลท่าขา้ม อ าเภอชนแดน 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งระบบประปา ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 919,600                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 30,048,900                   

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวดั

เพชรบูรณ์ แห่ง 1 604,000                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน จงัหวดั

เพชรบูรณ์ แห่ง 1 553,800                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวดั แห่ง 1 3,121,400                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวดั แห่ง 1 2,735,400                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวดั แห่ง 1 2,532,900                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวดั แห่ง 1 3,535,600                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวดั แห่ง 1 6,118,900                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวดั แห่ง 1 2,864,100                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวดั แห่ง 1 5,461,600                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวดั แห่ง 1 801,900                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวดั แห่ง 1 1,719,300                    

กระทรวงกำรคลงั 554,000                   

กรมบญัชกีลาง 554,000                   

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 554,000                   

การบริหารและก ากบัดูแลดา้นรายจ่ายภาครฐั 554,000                   

การปรบัภาวะการคลงัใหเ้ขา้สู่สมดุล 554,000                   

งบลงทนุ 554,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 554,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 554,000                      

รายการระดบัที1่: งานถนนและมุง้ลวดของบา้นพกัขา้ราชการ ส านกังานคลงั

จงัหวดัเพชรบูรณ์  ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 554,000                      

กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกฬีำ 59,235,100                

สถาบนัการพลศึกษา 59,235,100                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 18,620,000                
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01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

โครงการพฒันาศกัยภาพนกักฬีาสู่ความเป็นเลศิ 18,620,000                

สรา้งและพฒันาทกัษะดา้นกฬีาสู่ความเป็นเลศิ 18,620,000                

งบลงทนุ 18,620,000                

ครุภณัฑ์ 2,120,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,120,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกและทดสอบแรงก าลงัความเร็วกลา้มเน้ือขารวม 

แบบกระบอกลม ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสรา้งแรงดนัลม (Compressors) ต าบลสะเดยีง 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 2 380,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุวดัอตัราการเตน้หวัใจประเภททมีแบบไรส้ายทางไกล

ตามเวลาจริง ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 750,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,500,000                   

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสนามเทนนิส วทิยาเขตเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสนามฟตุบอลเป็นหญา้เทยีม วทิยาเขตเพชรบูรณ์

 ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 15,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 40,615,100                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นพลศึกษา กฬีา นนัทนาการ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา และ

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 40,615,100                

จดัการเรียนการสอนดา้นศึกษาศาสตร์ 36,968,000                

งบลงทนุ 36,968,000                

ครุภณัฑ์ 5,728,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 479,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 40  

แผ่นต่อนาท ีต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400x400 

จดุต่อตารางน้ิว ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมไอเยน็ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั

เพชรบูรณ์ เครื่อง 2 71,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 921,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ 4 หวักอ๊ก ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 27,000                        

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้นัง่ขบั แบบ 3 พวงตดั ต าบลสะเดยีง อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ คนั 1 894,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 255,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 3 62,400                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ จอ 3 65,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 3 127,500                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,056,000                    
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01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กรีฑา ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาฟนัดาบ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาเทควนัโด ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีามวย ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์

 จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาบาสเกตบอล ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: แป้นบาสเกตบอล ( ระบบไฮดรอริค ) ต าบลสะเดยีง 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาฟตุบอล ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาวอลเลยบ์อล ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 4 1,960,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีากระบี่กระบอง ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 526,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 17,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 17,500                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,239,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 26,239,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารชดุพกัอาศยัขา้ราชการ วทิยาเขตเพชรบูรณ์ ต าบล

สะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 26,239,200                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนและไฟฟ้าแสงสวา่ง วทิยาเขตเพชรบูรณ์ 

ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 4,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอพกั วทิยาเขตเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,000,000                    

จดัการเรียนการสอนดา้นศิลปศาสตร์ 888,700                   

งบลงทนุ 888,700                   

ครุภณัฑ์ 888,700                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 170,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ จอ 2 43,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 2 85,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 526,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 526,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 192,500                      
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รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องขยายเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ พรอ้มอปุกรณ์ 

ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยสอนขยายเสยีงแบบพกพา ต าบลสะเดยีง อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 17,500                        

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสุขภาพ 2,758,400                 

งบลงทนุ 2,758,400                 

ครุภณัฑ์ 2,758,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 40  

แผ่นต่อนาท ีต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 180,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 105,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 42,500                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,205,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 526,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการกระโดดสูงแบบไมห้ลา ต าบลสะเดยีง อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 179,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบสมรรถนะการเคลือ่นไหวร่างกายของนกักฬีา 

ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 1,500,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 162,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องขยายเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ พรอ้มอปุกรณ์ 

ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 17,500                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 105,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน ต าบลสะเดยีง 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ กลอ้ง 3 105,000                      

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 3,434,200                 

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                   
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การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 308,000                   

งบด าเนินงาน 308,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 308,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 215,200                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 863,500                   

โครงการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 863,500                   

พฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 863,500                   

งบด าเนินงาน 863,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 863,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรายการส่งเสริมการจา้งงาน 0 863,500                      

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 1,978,500                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,978,500                 

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพราษฎรบนพื้นทีสู่ง 1,978,500                 

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนบนพื้นทีสู่ง 1,978,500                 

งบลงทนุ 1,978,500                 

ครุภณัฑ์ 97,500                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 55,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน ศูนยพ์ฒันาราษฎรบนพื้นที่สูงจงัหวดั

เพชรบูรณ์    ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตู ้ 10 55,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ศูนยพ์ฒันาราษฎรบนพื้นที่สูงจงัหวดัเพชรบูรณ์    ต าบลสะ

เดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 42,500                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,881,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,881,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งที่ท  าการเขตพื้นที่สูง ศูนยพ์ฒันาราษฎรบนพื้นที่สูง

 จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลวงับาล อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,881,000                    

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 26,000                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 26,000                     

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 26,000                     

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 26,000                     

งบลงทนุ 26,000                     

ครุภณัฑ์ 26,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 26,000                        

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

บา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 26,000                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 525,499,900               

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 814,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 814,000                   

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 814,000                   

การบูรณาการงานในส่วนภูมภิาค 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   
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ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์  คนั 1 814,000                      

กรมชลประทาน 448,465,800              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 59,030,000                

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 300,000                   

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 300,000                   

งบลงทนุ 300,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 300,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 300,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกตรกร ในเขตจงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลป่าเลา อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ รายการ 0 300,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 58,730,000                

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 58,730,000                

งบลงทนุ 58,730,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 58,730,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 58,730,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลอง 4R-MC ฝายฝัง่ซา้ยแม่น า้ป่าสกั 

ต าบลลานบ่า อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์  ระยะทาง 5.000 กม. รายการ 0 13,200,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลอง 1R-MC ฝายฝัง่ซา้ยแม่น า้ป่าสกั 

ต าบลสกัหลง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระยะทาง 3.000 กม. รายการ 0 8,200,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลอง MC อ่างเกบ็น า้หว้ยป่าแดง ฝาย

ฝัง่ซา้ยแม่น า้ป่าสกั ต าบลบา้นติ้ว อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระยะทาง รายการ 0 8,200,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนบริเวณหวังานอ่างเกบ็น า้หว้ยน า้กอ้ ต าบล

น า้กอ้ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์  ระยะทาง 0.880 กม. รายการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนทางขึ้นสนัเขือ่นอ่างเกบ็น า้หว้ยป่าเลา 

โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ต าบลป่าเลา อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั

เพชรบูรณ์ ระยะทาง 2.300 กม. รายการ 0 5,230,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนภายในที่ท  าการอ่างเกบ็น า้หว้ยใหญ่ 

โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระยะทาง 0.900 กม. รายการ 0 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนสนัเขือ่นอ่างเกบ็น า้หว้ยนา โครงการ

ชลประทานเพชรบูรณ์ ต าบลวงัชมภู อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั

เพชรบูรณ์ ระยะทาง 0.830 กม. รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนสนัเขือ่นอ่างเกบ็น า้หว้ยป่าแดง  โครงการ

ชลประทานเพชรบูรณ์ ต าบลป่าเลา อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลอง RMC อ่างเกบ็น า้หว้ยป่าแดง 

โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ต าบลป่าเลา อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั

เพชรบูรณ์ ระยะทาง 1.500 กม. รายการ 0 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนทางเขา้หวังานอ่างเกบ็น า้หว้ยขอนแก่น 

ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระยะทาง 1.500 กม. รายการ 0 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนทางเขา้หวังานอ่างเกบ็น า้หว้ยเลง็ ต าบลโคก

ปรง อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์  ระยะทาง 3.500 กม. รายการ 0 8,500,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 241,469,800              



8 / 148

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 17,740,000                

การปรบัปรุงงานชลประทาน 17,740,000                

งบลงทนุ 17,740,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,740,000                   

ค่าส ารวจออกแบบ 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษาการเตรียมความพรอ้มรบัสถานการณ์ฉุกเฉิน รายการ 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: วเิคราะหค์วามปลอดภยัเขือ่นของเขือ่นหว้ยชนุใหญ่ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ รายการ 0 40,000                        

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 17,700,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 17,700,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการ

ชลประทานเพชรบูรณ์ ต าบลป่าเลา อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมทางระบายน า้ลน้อ่างเกบ็น า้หว้ยลกึ  โครงการ

ชลประทานเพชรบูรณ์ ต าบลเขาคอ้ อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารส่งน า้ อ่างเกบ็น า้หว้ยเลง็  โครงการ

ชลประทานเพชรบูรณ์ ต าบลโคกปรง อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้ อ่างเกบ็น า้หว้ยป่าแดง  

โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ต าบลป่าเลา อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้ อ่างเกบ็น า้หว้ยใหญ่  

โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้คอนกรีตดาด อ่างเกบ็น า้หว้ยใหญ่

  โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้คอนกรีตดาด อ่างเกบ็น า้หว้ยป่า

แดง  โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ต าบลป่าเลา อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้คอนกรีตดาด ฝายฝัง่ซา้ยแม่น า้ป่า

สกั  โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้คอนกรีตดาด อ่างเกบ็น า้หว้ย

ขอนแก่น  โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอหลม่สกั รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบดนิแกม้ลงิหว้ยน า้กอ้  โครงการ

ชลประทานเพชรบูรณ์ ต าบลน า้กอ้ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ รายการ 1 1,500,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 223,729,800              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 34,000,000                

งบลงทนุ 34,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 34,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 34,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายคลองหว้ยหวาย     ต าบลสระกรวด อ าเภอศรีเทพ

 จงัหวดัเพชรบูรณ์ รายการ 0 34,000,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 189,729,800              

งบลงทนุ 189,729,800              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 189,729,800                 

ค่าที่ดนิ 84,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ จงัหวดั

เพชรบูรณ์ รายการ 0 84,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 104,729,800                 
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รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา ท านบดนิหวังานและอาคาร

ประกอบ  โครงการอ่างเกบ็น า้หว้ยน า้เฮี้ย จงัหวดัเพชรบูรณ์ รายการ 0 1,211,300                    

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบ  โครงการระบบส่งน า้อ่าง

เกบ็น า้หว้ยเลง็  ต าบลโคกปรง อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ รายการ 0 72,000,000                   

รายการระดบัที1่: ท านบดนิหวังานและอาคารประกอบ  โครงการอ่างเกบ็น า้

หว้ยน า้เฮี้ย จงัหวดัเพชรบูรณ์ รายการ 0 31,518,500                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการอ่างเกบ็น า้หว้ยน า้เฮี้ย

 ต าบลบา้นเนิน อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ รายการ 0 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 140,000,000              

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 140,000,000              

บริหารจดัการน า้ลุ่มน า้หลกัอยา่งเป็นระบบภาคเหนือ 140,000,000              

งบลงทนุ 140,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 140,000,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 140,000,000                 

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 99.087 กม.  

โครงการระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้คลองล ากง จงัหวดัเพชรบูรณ์ รายการ 0 70,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 29.272 กม.  

โครงการระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยท่าพล จงัหวดัเพชรบูรณ์ รายการ 0 70,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 7,966,000                 

การจดัการน า้ชลประทาน 7,966,000                 

การจดัการงานชลประทาน 7,966,000                 

งบลงทนุ 7,966,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,966,000                    

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการชลประทาน

เพชรบูรณ์  ต าบลป่าเลา อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ รายการ 0 2,500,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 5,466,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 4,766,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน .โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ 

ต าบลป่าเลา อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ รายการ 0 3,130,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย .โครงการชลประทาน

เพชรบูรณ์  ต าบลป่าเลา อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ รายการ 0 881,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้.โครงการชลประทาน  ต าบลป่าเลา 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ รายการ 0 755,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 700,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื ในเขต.โครงการชลประทานเพชรบูรณ์  

ต าบลป่าเลา อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ รายการ 0 700,000                      

กรมประมง 1,312,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,312,000                 

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 1,312,000                 

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 1,312,000                 

งบลงทนุ 1,312,000                 

ครุภณัฑ์ 991,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110  กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ คนั 1 991,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 321,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 321,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 321,000                      

กรมปศุสตัว ์ 2,352,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 140,000                   

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 140,000                   

การพฒันาการผลติปศุสตัว ์ 140,000                   

งบอดุหนุน 140,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเกษตรกรจดัท าระบบ Biogas ในฟารม์โค 

กระบอื จงัหวดัเพชรบูรณ์ ฟารม์ 2 140,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,212,000                 

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 2,212,000                 

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั คนั 1 848,000                      

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นการปศุสตัว ์ 748,000                   

งบลงทนุ 748,000                   

ครุภณัฑ์ 748,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 748,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัระดบัหนา้ดนิ ขนาด 2.4 เมตร ต าบลสะเดยีง 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 328,000                      

รายการระดบัที1่: จอบหมนุแนวตัง้ ขนาด 2.4 เมตร ต าบลสะเดยีง อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 420,000                      

พฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์ 600,000                   

งบลงทนุ 600,000                   

ครุภณัฑ์ 600,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบฉีดมูลสตัว ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3,000 ลติร ต าบล

สะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 600,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 54,101,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 500,000                   

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 500,000                   

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 500,000                   

งบลงทนุ 500,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 500,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัเพชรบูรณ์ ไร่ 250 500,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 20,619,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 20,619,000                

ปรบัปรุงคุณภาพดนิ 991,000                   

งบลงทนุ 991,000                   

ครุภณัฑ์ 991,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอร์

กลาสหรือเหลก็ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ คนั 1 991,000                      

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 19,458,000                

งบลงทนุ 19,458,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,458,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 19,458,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งการจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ชมุชนบนพื้นที่

สูง  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ไร่ 400 2,172,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัเพชรบูรณ์ กลา้ 5000000 8,250,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัเพชรบูรณ์ กลา้ 1800000 1,836,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 1400 2,300,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่เกษตรที่มคีวามวกิฤตต่อการ

สูญเสยีหนา้ดนิ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ไร่ 400 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่เสีย่งต่อดนิถลม่ จงัหวดั ไร่ 600 3,300,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 170,000                   

งบลงทนุ 170,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 170,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 170,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัเพชรบูรณ์ ไร่ 100 170,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 6,516,000                 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 6,516,000                 

ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 6,516,000                 

งบลงทนุ 6,516,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,516,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,516,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: จดัระบบอนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่โครงการพระราชด าริ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ไร่ 1200 6,516,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 26,466,000                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 14,240,000                

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 14,240,000                

งบลงทนุ 14,240,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,240,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 14,240,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกนัจ ุอ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 33 587,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศรีมงคล อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองแจง อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพญาวงั อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสระแกว้ อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นกลาง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นติ้ว อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตาดกลอย อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 21 373,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศิลา อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลระวงิ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลน า้รอ้น อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาง ัว่ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนายม อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าพล อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 21 373,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นโภชน ์อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาเฉลยีง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเพชรละคร อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 18 320,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองไผ่ อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 16 284,800                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศาลาลาย อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 41 729,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงขยุ อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพทุธบาท อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัหนิ อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศรีเทพ อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสระกรวด อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพขุาม อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 16 284,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าโรง อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลน า้รอ้น อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสามแยก อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบ่อรงั อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 48 854,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลชา้งตะลูด อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าอบิุญ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกองทูล อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าดว้ง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 21 373,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าแดง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 27 480,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทา้ยดง อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาสนุ่น อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 45 801,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองยา่งทอย อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบงึกระจบั อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลภูน า้หยด อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 17 302,600                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกปรง อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลชอนไพร อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงมูลเหลก็ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตะเบาะ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นโคก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยสะแก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลซบัพทุรา อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าขา้ม อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบงึสามพนั อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัโป่ง อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นเนิน อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 34 605,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลน า้ชนุ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองสวา่ง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบวัวฒันา อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ บ่อ 15 267,000                      

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 12,226,000                

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 12,226,000                

งบลงทนุ 12,226,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,226,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 12,226,000                   

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ บา้นโคกตายอ หมู่ 2 ต าบลซบัสมอทอด 

อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 3,772,000                    

รายการระดบัที1่: ฝายน า้ลน้ ค.ส.ล. บา้นสงเปลอืย หมู่ 8 ต าบลศิลา อ าเภอ

หลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 8,454,000                    

กรมวชิาการเกษตร 3,970,800                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 2,550,600                 

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 22,000                     
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ยกระดบัคุณภาพสนิคา้เกษตรสู่มาตรฐาน 22,000                     

งบลงทนุ 22,000                     

ครุภณัฑ์ 22,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่างแบบตัง้โตะ๊ ต าบลสะเดาะพง 

อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 22,000                        

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 2,528,600                 

ผลติพนัธุส์บัปะรดคุณภาพดี 2,528,600                 

งบลงทนุ 2,528,600                 

ครุภณัฑ์ 1,748,600                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลสะเดาะพง อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดั คนั 1 957,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบลอ้จกัรยาน ต าบลสะเดาะพง อ าเภอ

เขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 2 24,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 767,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัแต่งพุ่มไม ้ต าบลสะเดาะพง อ าเภอเขาคอ้ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 17,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าความสะอาดและคดัแยกเมลด็พนัธุ ์ต าบลสะ

เดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 750,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 780,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 780,000                      

รายการระดบัที1่: โรงเรือนเพาะช าพรอ้มระบบน า้ ต าบลสะเดาะพง อ าเภอ

เขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 780,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,420,200                 

งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 1,240,200                 

วจิยัและพฒันา 1,240,200                 

งบลงทนุ 1,240,200                 

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าดชันีการหกัเหของแสง แบบพกพา (Digital 

Hand–Held Pocket Refractometer) ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 16,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,224,200                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 524,200                      

รายการระดบัที1่: บ่อบาดาลและระบบน า้ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 524,200                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 700,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังาน ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 700,000                      

สนิคา้เกษตรมคุีณภาพไดม้าตรฐาน 180,000                   

การตรวจปจัจยัการผลติ / ศตัรูพชื ออกใบรบัรองและควบคุมก ากบัดูแลตาม พ.ร.บ. 180,000                   

งบลงทนุ 180,000                   

ครุภณัฑ์ 180,000                      
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01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงพรอ้มชดุอปุกรณ์ ต าบลสะเดยีง อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 180,000                      

กรมส่งเสริมการเกษตร 64,800                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 64,800                     

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 64,800                     

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 64,800                     

งบลงทนุ 64,800                     

ครุภณัฑ์ 64,800                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานเกษตรจงัหวดั

เพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

โป่ง ต าบลวงัโป่ง อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 32,400                        

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 13,556,600                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 13,509,600                

โครงการส่งเสริมการใชเ้ครื่องจกัรกลทางการเกษตร 5,040,000                 

ส่งเสริมการใชเ้ครื่องจกัรกลการเกษตร 5,040,000                 

งบอดุหนุน 5,040,000                 

ครุภณัฑก์ารเกษตร 5,040,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จ ากดั ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ในการจดัหารถตกัลอ้ยาง  

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 189 แรงมา้ คนั 1 5,040,000                    

โครงการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตร 2,728,700                 

สนบัสนุนการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 2,728,700                 

งบอดุหนุน 2,728,700                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,728,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จ ากดั ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ในการก่อสรา้งอาคารตลาด

สนิคา้เกษตร ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 715 ตารางเมตร แห่ง 1 2,728,700                    

โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 5,740,900                 

พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 5,740,900                 

งบอดุหนุน 5,740,900                 

ครุภณัฑก์ารเกษตร 3,990,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรท่าแดง จ ากดั ต าบลท่าแดง

 อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ในการจดัหารถโฟลค์ลฟิท ์ 3 ตนั คนั 1 367,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จ ากดั ต าบล

หนองไผ่ อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ในการจดัหารถโฟลค์ลฟิท ์ คนั 1 367,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์โคนมหลม่สกั จ ากดั ต าบลปากช่อง 

อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ในการจดัหาไอซแ์บงคพ์รอ้มอปุกรณ์ 

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 10 ตนั บ่อ 1 1,715,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์ผกัปลอดภยัภูทบัเบกิ จ ากดั ต าบลวงั

บาล อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ ในการจดัหารถบรรทุกหอ้งเยน็ขนาด

 6 ลอ้ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 210 แรงมา้ คนั 1 1,541,700                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรหลม่เก่า จ ากดั ต าบลหลม่

เก่า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ ในการก่อสรา้งอาคารรวบรวมผลผลติ

 ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 450 ตารางเมตร แห่ง 1 1,750,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 47,000                     

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 47,000                     

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 47,000                     

งบลงทนุ 47,000                     

ครุภณัฑ์ 47,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง

 อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ ชดุ 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 9,000                         

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 862,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 123,000                   

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 123,000                   

จดัทีด่นิ 123,000                   

งบลงทนุ 123,000                   

ครุภณัฑ์ 123,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 123,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง

 อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัเพชรบูรณ์  ต าบลสะเดยีง 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัเพชรบูรณ์  ต าบล

สะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัเพชรบูรณ์  ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 3,800                         

รายการระดบัที1่:  เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัเพชรบูรณ์  

ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานการปฏรูิป

ที่ดนิจงัหวดัเพชรบูรณ์  ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั เครื่อง 3 17,400                        

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 739,900                   

โครงการการเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 739,900                   
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จดัการแหลง่น า้ในเขตปฏรูิปทีด่นิ 739,900                   

งบลงทนุ 739,900                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 739,900                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 739,900                      

รายการระดบัที1่: ขดุขยายสระเกบ็น า้สาธารณะ แห่งที่ 1 บา้นโคกสาร 

ต าบลซบัพทุรา  อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 439,900                      

รายการระดบัที1่: ขดุขยายสระเกบ็น า้สาธารณะ แห่งที่ 3 บา้นซบัอปีุก ต าบล

ซบัพทุรา  อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 300,000                      

กระทรวงคมนำคม 1,627,942,400            

กรมการขนส่งทางบก 6,124,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,754,000                 

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 4,754,000                 

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 4,754,000                 

งบลงทนุ 4,754,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,754,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,210,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัขา้ราชการ ส านกังานขนส่ง 

สาขาอ าเภอชนแดน ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 2,210,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,544,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง

 อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,544,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัเพชรบูรณ์ สาขาอ าเภอ

ชนแดน ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,370,700                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

งบลงทนุ 1,370,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,370,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,370,700                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลสะ

เดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 1,063,291,800            

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 554,125,000              

โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 55,000,000                

ยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 55,000,000                

งบลงทนุ 55,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 55,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 55,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน สกัหลง - ด่านดู่ จ. แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น า้ออ้มและ

สายทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน หนองแดง - หว้ยไร่ จ. เพชรบูรณ์ แห่ง 1 25,000,000                   

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 50,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 50,000,000                

งบลงทนุ 50,000,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจงั - ศรีเทพ จ. กม. 1.37 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บา้นโตก - บุ่งน า้เตา้ จ. กม. 2.47 25,000,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 263,125,000              

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 160,600,000              

งบลงทนุ 160,600,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 160,600,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 160,600,000                 

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บุ่งน า้เตา้ - สกัหลง จ. กม. 4.799 160,600,000                 

จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่การก่อสรา้งทางหลวง 10,525,000                

งบลงทนุ 10,525,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,525,000                   

ค่าที่ดนิ 10,525,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืน

ที่ดนิในเขตการก่อสรา้งทางหลวง ส านกังานทางหลวงที่ 6 จ.เพชรบูรณ์ สายทาง 2 10,525,000                   

เร่งรดัขยายทางสายประธานใหเ้ป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที ่2) 92,000,000                

งบลงทนุ 92,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 92,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 92,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายนครสวรรค ์- ชยัภูม ิตอน บ.ซบัอลีมุ - บ.ซบัตะแบก 

จ.เพชรบูรณ์ กม. 9.42 92,000,000                   

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 104,000,000              

ปรบัปรุงทางหลวงผา่นยา่นชมุชน 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2385 ตอน นายม - เพชรบูรณ์ จ.

เพชรบูรณ์ แห่ง 1 25,000,000                   

ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง 79,000,000                

งบลงทนุ 79,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 79,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 79,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บุ่งน า้เตา้ - สกัหลง จ. แห่ง 1 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1301 ตอน หนองระมาน - วงัโป่ง

 ตอน 2 จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน แยกศรีเทพ - ซบับอน

 ตอน 1 จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน วงัพกิลุ - ซบัสมอ

ทอด ตอน 1 จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 12,000,000                   

โครงการปรบัปรุงการแบง่ทศิทางการจราจรเพือ่ความปลอดภยั 30,000,000                

ปรบัปรุงการแบง่ทศิทางการจราจรเพือ่ความปลอดภยั 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 30,000,000                   
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เขก็นอ้ย - แยก

อนุสาวรียพ์่อขนุผาเมอืง ตอน 3 จ. เพชรบูรณ์ แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เขก็นอ้ย - แยก

อนุสาวรียพ์่อขนุผาเมอืง ตอน 2 จ. เพชรบูรณ์ แห่ง 1 15,000,000                   

โครงการพฒันาจดุจอดพกัรถและสถานีตรวจสอบน า้หนกั 52,000,000                

พฒันาจดุจอดพกัรถและสถานีตรวจสอบน า้หนกั 52,000,000                

งบลงทนุ 52,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 52,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 52,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทุก (Truck rest area) 

พรอ้มสถานีตรวจสอบน า้หนกัเพชรบูรณ์ ทางหลวงหมายเลข 12  ตอน แยก

อนุสาวรียพ์่อขนุผาเมอืง – น า้ดุก จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 52,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 30,000,000                

โครงการพฒันากลุ่มทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาตภิาคเหนือ 30,000,000                

พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนการทอ่งเทีย่ว 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บุ่งน า้เตา้ - สกัหลง จ.

เพชรบูรณ์ แห่ง 1 30,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 455,436,800              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 32,977,500                

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 32,977,500                

งบลงทนุ 32,977,500                

ครุภณัฑ์ 3,150,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,150,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบ Unconfined Compressive Strength 

แบบไฟฟ้า จ.เพชรบูรณ์ เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัความเรียบของผวิทางชนิดรถเขน็ (Walking 

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

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,827,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,190,500                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการระดบัอาวุโส ศูนยส์รา้งทางหลม่สกั จ. หลงั 5 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการระดบัช านาญงาน  ช านาญการ ศูนย์

สรา้งทางหลม่สกั จ.เพชรบูรณ์ หลงั 5 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัปฏบิตัิการและช านาญ

การ (ระดบั 3 - 6)  หมวดทางหลวงบงึสามพนั แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2

 (บงึสามพนั) จ.เพชรบูรณ์ หลงั 1 1,190,500                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,487,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารพสัดุฝ่ายเครื่องกล ปรบัปรุงโรงจอดรถ 

และ หอ้งปฏบิตัิภายในโรงงานฝ่ายเครื่องกล ศูนยส์รา้งทางหลม่สกั จ. แห่ง 1 3,700,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งท างานฝ่ายบริหาร ฝ่ายแผนงาน และ งาน

กัน้หอ้งเจา้หนา้ที่ฝ่ายฝึกอบรมและหอ้งสมดุ(ฝึกอบรม) ศูนยส์รา้งทางหลม่ แห่ง 1 787,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 13,150,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบประปา  ภายในศูนยส์รา้งทางหลม่สกั จ. แห่ง 1 650,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง ภายในศูนยส์รา้งทางหลม่

สกั จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนน ภายในศูนยส์รา้งทางหลม่สกั จ.เพชรบูรณ์ งาน 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบระบายน า้จากบา้นพกัอาศยัและอาคาร

ส านกังาน จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 2,000,000                    

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 376,784,400              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 373,715,400              

งบลงทนุ 373,715,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 373,715,400                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 363,815,400                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 กม. 925 57,030,000                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 กม. 723 46,330,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ชนแดน - ดงขยุ ตอน 1 จ.

เพชรบูรณ์ แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน น า้ดุก - หว้ยซ ามะคาว จ. แห่ง 1 19,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซบัสมอทอด - หนองไผ่ จ. แห่ง 1 18,350,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล -  น า้ออ้ม จ. แห่ง 1 3,750,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บา้นโตก - บุ่งน า้เตา้ จ. แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2398 ตอน นาเฉลยีง - ซบัพทุรา ตอน

 1 จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2326 ตอน เพชรบูรณ์ - หว้ยใหญ่ จ. แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2398 ตอน นาเฉลยีง - ซบัพทุรา ตอน

 2 จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1205 ตอน ชนแดน - วงัโป่ง จ. แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เขก็นอ้ย - แยกอนุสาวรียพ์่อ

ขนุผาเมอืง ตอน 2 จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจงั - ศรีเทพ จ. แห่ง 1 15,390,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2306 ตอน หว้ยมะเขอื - โจะ๊โหวะ จ. แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2398 ตอน ซบัพทุรา - ชนแดน จ. แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2472 ตอน ทางเขา้พระต าหนกัเขาคอ้

 จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 234 ตอน ทางเลีย่งเมอืงเพชรบูรณ์ จ.

เพชรบูรณ์ แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 113 

ตอน ชนแดน - ดงขยุ จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 10,008,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 2275 

ตอน แยกศรีเทพ - ซบับอน จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 32,476,400                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 2306 

ตอน หว้ยมะเขอื - โจะ๊โหวะ จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 15,378,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 2007 

ตอน นายม - ถ า้น า้บงั จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 2,303,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจงั - ศรีเทพ จ. แห่ง 1 9,900,000                    

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 3,069,000                 

งบลงทนุ 3,069,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,069,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,069,000                    

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



22 / 148

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

วเิชยีรบุรี (ขาเขา้) จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงและติดต ัง้ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

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

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 45,674,900                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 39,125,000                

งบลงทนุ 39,125,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 39,125,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 39,125,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เขก็นอ้ย - แยก

อนุสาวรียพ์่อขนุผาเมอืง ตอน 1 จ. เพชรบูรณ์ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เขก็นอ้ย - แยก

อนุสาวรียพ์่อขนุผาเมอืง ตอน 2 จ. เพชรบูรณ์ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เขก็นอ้ย - แยก

อนุสาวรียพ์่อขนุผาเมอืง ตอน 3 จ. เพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บา้นโตก - บุ่งน า้เตา้ 

ตอน 1 จ. เพชรบูรณ์ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บา้นโตก - บุ่งน า้เตา้ 

ตอน 2 จ. เพชรบูรณ์ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน วงัชมพู - บา้นโตก ตอน

 3 จ. เพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2215 ตอน บุ่งน า้เตา้ -โนนสวา่ง 

จ. เพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2323 ตอน ทางเขา้อนุสรณ์ผู ้

เสยีสละเขาคอ้ และสายทางหลวงหมายเลข 2472 ตอน ทางเขา้พระต าหนกั แห่ง 2 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 113 ตอน สามแยกวงัชมภู - ชน

แดน - ดงขยุ ตอน 2 จ. เพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,998,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 113 ตอน สามแยกวงัชมภู - ชน

แดน จ. เพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน บา้นสามแยก - 

วเิชยีรบุรี จ. เพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,922,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจงั - ศรีเทพ 

ตอน 1 จ. เพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,922,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจงั - ศรีเทพ 

และสายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซบัสมอทอด ตอน 1 จ. แห่ง 2 1,993,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน นาเฉลยีง - วงัชมภู ตอน

 3 จ. เพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซบัสมอทอด 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น า้ออ้ม 

ตอน 3 จ. เพชรบูรณ์ แห่ง 1 3,885,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น า้ออ้ม 

ตอน 5 จ. เพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,922,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น า้ออ้ม 

ตอน 7 จ. เพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,922,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน วงัพกิลุ - ซบัสมอ

ทอด จ. เพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,962,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 6,549,900                 
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งบลงทนุ 6,549,900                 

ครุภณัฑ์ 2,249,900                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,184,900                    

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี ีพรอ้ม

อปุกรณ์อ านวยความสะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล. จ. คนั 1 2,184,900                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 65,000                        

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

 ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล. จ.เพชรบูรณ์ เครื่อง 1 65,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,300,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน 10 คูหา พรอ้มที่จอดรถและลานซกั

ลา้ง ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล. จ.เพชรบูรณ์ หลงั 1 4,300,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 23,730,000                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 9,800,000                 

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 9,800,000                 

งบลงทนุ 9,800,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,800,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน หว้ยไร่ - หว้ยใหญ่ 

และสายทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน หว้ยใหญ่ - บา้นกลาง จ. เพชรบูรณ์ แห่ง 4 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1069 ตอน ตลิง่ชนั - ดงขยุ จ. แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1205 ตอน ชนแดน - วงัโป่ง จ. แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซบัสมอทอด 

ตอน 1 จ. เพชรบูรณ์ แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซบัสมอทอด 

ตอน 2 จ. เพชรบูรณ์ แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซบัสมอทอด 

ตอน 3 จ. เพชรบูรณ์ แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซบัสมอทอด 

ตอน 4 จ. เพชรบูรณ์ แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซบัสมอทอด 

ตอน 6 จ. เพชรบูรณ์ แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซบัสมอทอด 

ตอน 7 จ. เพชรบูรณ์ แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองไผ่ - นาเฉลยีง 

ตอน 1 จ. เพชรบูรณ์ แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองไผ่ - นาเฉลยีง 

ตอน 3 จ. เพชรบูรณ์ แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองไผ่ - นาเฉลยีง 

ตอน 4 จ. เพชรบูรณ์ แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน หนองแดง - หว้ยไร่ 

จ. เพชรบูรณ์ แห่ง 1 500,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 13,930,000                

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 13,930,000                

งบลงทนุ 13,930,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,930,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 13,930,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัศูนยส์รา้งทางหลม่สกั 0 5,230,000                    

กรมทางหลวงชนบท 497,525,900              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 85,940,000                

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 10,480,000                

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 10,480,000                

งบลงทนุ 10,480,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,480,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 10,480,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มแม่น า้ป่าสกั อ.บงึสามพนั จ.เพชรบูรณ์ ม. 140 10,480,000                   

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 21,960,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 21,960,000                

งบลงทนุ 21,960,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,960,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 21,960,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มแม่น า้ป่าสกั อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ กม. 1.316 5,780,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.21 - บ.ลานบ่า อ.หลม่สกั จ.เพชรบูรณ์ กม. 1.8 8,850,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.21 - บ.วงัปลา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ กม. 1.75 7,330,000                    

โครงการก่อสรา้งเพือ่ยกระดบัมาตรฐานสะพาน 39,000,000                

ขยายความกวา้งสะพาน 39,000,000                

งบลงทนุ 39,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 39,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 39,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย พช.2031 แยกทาง

หลวงหมายเลข 21 - บา้นวงัซอง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย พช.3012 แยกทาง

หลวงหมายเลข 203 - บา้นตาดกลอย อ.หลม่เก่า จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย พช.3002 แยกทาง

หลวงหมายเลข 225 - บา้นซบัไมแ้ดง อ.บงึสามพนั จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย พช.3017 แยกทาง

หลวงหมายเลข 225 - บา้นโคกปรง อ.วเิชยีรบุรี จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย พช.2016 แยกทาง

หลวงหมายเลข 21 - บา้นหนองหมู อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย พช.4004 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2258 - บา้นอมช ีอ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย พช.2051 แยกทาง

หลวงหมายเลข 21 - บา้นซบัสมอทอด อ.วเิชยีรบุรี จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 2 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย พช.2005 แยกทาง

หลวงหมายเลข 21 - บา้นโคกเจริญ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 2 9,500,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 14,500,000                

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 14,500,000                

งบลงทนุ 14,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,500,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 14,500,000                   
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย พช.2013 แยก

ทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นวงับาล อ.หลม่เก่า จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 14,500,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 59,800,000                

โครงการพฒันากลุ่มทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาตภิาคเหนือ 59,800,000                

พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางกลุ่มทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาติ 59,800,000                

งบลงทนุ 59,800,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 59,800,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนสายสะเดาะพง - หนองแม่นา อ.เขาคอ้ จ. กม. 5.163 30,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 29,800,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พช.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 

1205 - บา้นน า้ลดั อ.วงัโป่ง จ.เพชรบูรณ์ กม. 12.339 29,800,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 269,385,900              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 8,027,800                 

ยกระดบัมาตรฐานทาง 24,000                     

งบลงทนุ 24,000                     

ครุภณัฑ์ 24,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 24,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งระดบั แขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ ชดุ 1 24,000                        

พฒันาสะพานขนาดกลาง 2,860,000                 

งบลงทนุ 2,860,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,860,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 2,860,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองบุษบง อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ม. 20 2,860,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 5,143,800                 

งบลงทนุ 5,143,800                 

ครุภณัฑ์ 588,800                      

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) แขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 518,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืทดสอบเพือ่หาค่า CBR แบบไฟฟ้า แขวงทาง

หลวงชนบทเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 380,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 108 ลติร แขวงทาง

หลวงชนบทเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 138,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,555,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,555,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารวเิคราะหว์จิยัและทดสอบ แขวงทางหลวง

ชนบทเพชรบูรณ์ แห่ง 1 4,555,000                    

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 228,820,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 228,820,000              
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งบลงทนุ 228,820,000              

ครุภณัฑ์ 7,200,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกซอ่มบ ารุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวง

ชนบทเพชรบูรณ์ คนั 1 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: รถกระเชา้แบบไฮดรอลกิยกไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 เมตร 

แขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ คนั 1 4,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 221,620,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 221,620,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พช.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 21 -

 บา้นหว้ยทราย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พช.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 21 -

 บา้นวงับาล อ.หลม่เก่า จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พช.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 

2326 - บา้นดงมูลเหลก็ อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พช.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 21 -

 บา้นหนองหมู อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 6,720,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พช.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 21 -

 บา้นหนองหมู อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พช.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 225

 - บา้นลาดแค อ.บงึสามพนั จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 8,750,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พช.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 

2196 - บา้นอมช ีอ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พช.2030 แยกทางหลวงหมายเลข 21 -

 บา้นนาง ัว่ อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พช.2031 แยกทางหลวงหมายเลข 21 -

 บา้นวงัซอง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พช.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 113

 - บา้นหนองตาด อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พช.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 113

 - บา้นวงัชะนาง อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พช.5056 แยกทางหลวงชนบท พช.

3021 - บา้นทรายทอง อ.บงึสามพนั จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พช.4050 แยกทางหลวงหมายเลข 

2398 - บา้นคลองปลาหมอ อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พช.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 

2275 - บา้นซบัตะแบก อ.วเิชยีรบุรี จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พช.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 21 -

 บา้นหว้ยทราย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พช.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 21 -

 บา้นหว้ยทราย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 8,750,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พช.4037 แยกทางหลวงหมายเลข 

2275 - น า้ตกตาดหมอก อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พช.2053 แยกทางหลวงหมายเลข 21 -

 บา้นหนองสรวง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พช.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 

2326 - บา้นดงนอ้ย อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 500,000                      
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รายการระดบัที1่: ถนนสาย พช.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้น

เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ กม. 1.9 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย พช.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นโคก

เจริญ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ กม. 1.9 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย พช.2051 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นซบั

สมอทอด อ.วเิชยีรบุรี จ.เพชรบูรณ์ กม. 1.9 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย พช.4037 แยกทางหลวงหมายเลข 2275 - 

น า้ตกตาดหมอก อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 27,600,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย พช.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 2275 - บา้น

ท่าดว้ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ กม. 2.5 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ กม. 587 30,500,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 32,538,100                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 31,491,200                

งบลงทนุ 31,491,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,491,200                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 31,491,200                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย พช.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้น

หว้ยทราย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 14,900,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พช.2015 แยกทาง

หลวงหมายเลข 21 - เขตเทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์ อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พช.4011 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1205 - บา้นน า้ลดั อ.วงัโป่ง จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พช.2012 แยกทาง

หลวงหมายเลข 21 - บา้นตาดกลอย อ.หลม่เก่า จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พช.6046 ถนนสาย ก

 ผงัเมอืงรวมเมอืงเพชรบูรณ์ อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พช.4007 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2275 - บา้นซบัตะแบก อ.วเิชยีรบุรี จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 2,499,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พช.2013 แยกทาง

หลวงหมายเลข 21 - บา้นวงับาล อ.หลม่เก่า จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พช.2051 แยกทาง

หลวงหมายเลข 21 - บา้นซบัสมอทอด อ.วเิชยีรบุรี จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พช.5033 แยกทาง

หลวงชนบท พช.2039 - บา้นหนองนารี อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 2,692,200                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 82,400,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 17,000,000                

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 17,000,000                

งบลงทนุ 17,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 17,000,000                   
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รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย พช.

2003 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นเพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย พช.

2020 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นวงัปลา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย พช.

2031 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นวงัซอง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย พช.

2051 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นซบัสมอทอด อ.วเิชยีรบุรี จ. แห่ง 2 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย พช.

3021 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บา้นลาดแค อ.บงึสามพนั จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 2 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย พช.

4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2275 - บา้นซบัตะแบก อ.วเิชยีรบุรี จ. แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย พช.

4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1205 - บา้นน า้ลดั อ.วงัโป่ง จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย พช.

4052 แยกทางหลวงหมายเลข 1205 - บา้นวงัหนิ อ.วงัโป่ง จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,700,000                    

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 26,400,000                

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 26,400,000                

งบลงทนุ 26,400,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,400,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 26,400,000                   

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พช.

2016 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นหนองหมู อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 2 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พช.

2020 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นวงัปลา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 2 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พช.

2023 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นลานบ่า อ.หลม่สกั จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 2 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พช.

2026 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นงิ้วงาม อ.หลม่สกั จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 2 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พช.

2027 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นขมวด อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 2 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พช.

2031 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นวงัซอง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 2 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พช.

2034 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นวงัมล อ.หลม่เก่า จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 2 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พช.

2049 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นบงึตะแบก อ.บงึสามพนั จ. แห่ง 2 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พช.

2051 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บา้นซบัสมอทอด อ.วเิชยีรบุรี จ. แห่ง 2 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พช.

2057 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นหวาย อ.หลม่สกั จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 2 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พช.

4006 แยกทางหลวงหมายเลข 2402 - บา้นน า้เดื่อ อ.หลม่สกั จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 2 2,400,000                    

โครงการปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 20,000,000                

ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 20,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย พช.2003 แยกทาง

หลวงหมายเลข 21 - บา้นเพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย พช.2005 แยกทาง

หลวงหมายเลข 21 - บา้นโคกเจริญ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย พช.2034 แยกทาง

หลวงหมายเลข 21 - บา้นวงัมล อ.หลม่เก่า จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย พช.4011 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1205 - บา้นน า้ลดั อ.วงัโป่ง จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 5,000,000                    

โครงการปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง 5,000,000                 

ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง 5,000,000                 

งบลงทนุ 5,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย พช.2034 แยกทาง

หลวงหมายเลข 21 - บา้นวงัมล อ.หลม่เก่า จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 5,000,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 14,000,000                

ปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 14,000,000                

งบลงทนุ 14,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย พช.2030 แยกทางหลวง

หมายเลข 21 - บา้นนาง ัว่ อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย พช.2044 แยกทางหลวง

หมายเลข 21 - บา้นโพธิ์ทอง อ.หลม่สกั จ.เพชรบูรณ์ แห่ง 1 5,000,000                    

กรมทา่อากาศยาน 61,000,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 61,000,000                

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพและมาตรฐานทา่อากาศยาน 43,000,000                

ปรบัปรุงมาตรฐานทา่อากาศยาน 43,000,000                

งบลงทนุ 43,000,000                

ครุภณัฑ์ 43,000,000                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 43,000,000                   

รายการระดบัที1่: จดัหาพรอ้มติดต ัง้ระบบจดัการรกัษาความปลอดภยัพื้นที่

การบนิ และเครือขา่ยดาวเทยีม ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ต าบลลานบ่า 

อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 43,000,000                   

โครงการปรบัปรุงทา่อากาศยานเร่งด่วน 18,000,000                

ปรบัปรุงทา่อากาศยานเร่งด่วน 18,000,000                

งบลงทนุ 18,000,000                

ครุภณัฑ์ 8,000,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถกวาดดูด ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ต าบลลานบ่า อ าเภอ

หลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ คนั 1 8,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งอาคารที่พกัผูโ้ดยสารหลงัใหม่ ท่าอากาศยาน

เพชรบูรณ์ ต าบลลานบ่า อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 10,000,000                   

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 398,207,600               
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กรมทรพัยากรน า้ 102,870,000              

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 102,870,000              

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 102,870,000              

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 102,870,000              

งบลงทนุ 102,870,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 102,870,000                 

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 102,870,000                 

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้คลองน า้ใส  หมู่ที่ 12  ต าบลบา้น

กลว้ย  อ าเภอชนแดน  จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้คลองบอระเพด็  หมู่ที่ 5-8  ต าบล

ลาดแค  อ าเภอชนแดน  จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้คลองทรายทอง  ต าบลพญาวงั  

อ าเภอบงึสามพนั  จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้สาธารณะ  หมู่ที่ 3,9,15  ต าบลวงั

พกิลุ  อ าเภอบงึสามพนั  จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้สระประมง  หมู่ที่ 7,13  ต าบลบุ่ง

คลา้  อ าเภอหลม่สกั  จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้คลองร่องโคม  หมู่ที่ 11,13,7,6  

ต าบลบุ่งคลา้  อ าเภอหลม่สกั  จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้สระเกบ็น า้บา้นน า้ค า  หมู่ที่ 5  

ต าบลปากช่อง  อ าเภอหลม่สกั  จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้อ่างเกบ็น า้อู่เรือ ช่วง 2  หมู่ที่ 12  

ต าบลหนองแจง  อ าเภอบงึสามพนั  จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 19,980,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้บงึจ าปงั  หมู่ที่ 14  ต าบลนายม  

อ าเภอเมอืง  จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 15,800,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้อ่างเกบ็น า้โคกอา้ยมติร  บา้นวงัโคง้

 หมู่ที่ 1  ต าบลตะเบาะ  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 19,790,000                   

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 64,712,800                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 64,712,800                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 9,711,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 2,830,000                 

งบลงทนุ 2,830,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,830,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,830,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนบา้นพขุาม หมู่ที่ 1 

ต าบลพขุาม อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนบา้นเหลา่หญา้ หมู่ที่ 13

 ต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 6,881,000                 

งบลงทนุ 6,881,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,881,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 6,881,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนอนุบาลน า้หนาว หมู่ที่ 5

 ต าบลน า้หนาว อ าเภอน า้หนาว จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 983,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นหว้ยหนิลบั หมู่ที่ 4 

ต าบลวงักวาง อ าเภอน า้หนาว จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นศิลา หมู่ที่ 6 ต าบล

ศิลา อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นเขาคณฑา หมู่ที่ 5 

ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นศาลาลาย หมู่ที่ 1 

ต าบลศาลาลาย อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นหว้ยน า้ขาว หมู่ที่ 1 

ต าบลเขก็นอ้ย อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นโคกคงสมโภชน ์หมู่

ที่ 3 ต าบลบา้นโภชน ์อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 983,000                      

โครงการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม 492,400                   

แกไ้ขปญัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและน า้เค็ม 492,400                   

งบลงทนุ 492,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 492,400                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นซบัขี้ควาย หมู่ที่ 1 ต าบลซบัไมแ้ดง อ าเภอ

บงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 492,400                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 52,109,400                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 14,353,400                

งบลงทนุ 14,353,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,353,400                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 14,353,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นแก่งโตน กลุม่ 1 หมู่ที่ 2

 ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นแก่งโตน กลุม่ 2 หมู่ที่ 2

 ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นแก่งโตน กลุม่ 3 หมู่ที่ 2

 ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นแก่งโตน กลุม่ 4 หมู่ที่ 2

 ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นแก่งโตน กลุม่ 5 หมู่ที่ 2

 ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      
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01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นแก่งโตน กลุม่ 6 หมู่ที่ 2

 ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นแก่งโตน กลุม่ 7 หมู่ที่ 2

 ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นแก่งโตน กลุม่ 8 หมู่ที่ 2

 ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นแก่งโตน กลุม่ 9 หมู่ที่ 2

 ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นแก่งโตน กลุม่ 10 หมู่ที่ 

2 ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นแก่งโตน กลุม่ 11 หมู่ที่ 

2 ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนาซ า กลุม่ 1 หมู่ที่ 6 

ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนาซ า กลุม่ 2 หมู่ที่ 6 

ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนาซ า กลุม่ 3 หมู่ที่ 6 

ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนาซ า กลุม่ 4 หมู่ที่ 6 

ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนาซ า กลุม่ 5 หมู่ที่ 6 

ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนาซ า กลุม่ 6 หมู่ที่ 6 

ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนาซ า กลุม่ 7 หมู่ที่ 6 

ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนาซ า กลุม่ 8 หมู่ที่ 6 

ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนาซ า กลุม่ 9 หมู่ที่ 6 

ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนาซ า กลุม่ 10 หมู่ที่ 6 

ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      
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01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนาซ า กลุม่ 11 หมู่ที่ 6 

ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนาหนอง กลุม่ 1 หมู่ที่ 7

 ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนาหนอง กลุม่ 2 หมู่ที่ 7

 ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นอเีลศิ กลุม่ 1 หมู่ที่ 8 

ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นอเีลศิ กลุม่ 2 หมู่ที่ 8 

ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นอเีลศิ กลุม่ 3 หมู่ที่ 8 

ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นอเีลศิ กลุม่ 4 หมู่ที่ 8 

ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นอเีลศิ กลุม่ 5 หมู่ที่ 8 

ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นอเีลศิ กลุม่ 6 หมู่ที่ 8 

ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นอเีลศิ กลุม่ 7 หมู่ที่ 8 

ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นอเีลศิ กลุม่ 8 หมู่ที่ 8 

ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นอเีลศิ กลุม่ 9 หมู่ที่ 8 

ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นอเีลศิใหม่ กลุม่ 1 หมู่ที่ 

9 ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นอเีลศิใหม่ กลุม่ 2 หมู่ที่ 

9 ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นอเีลศิใหม่ กลุม่ 3 หมู่ที่ 

9 ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นอเีลศิใหม่ กลุม่ 4 หมู่ที่ 

9 ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นอเีลศิใหม่ กลุม่ 5 หมู่ที่ 

9 ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นอเีลศิใหม่ กลุม่ 6 หมู่ที่ 

9 ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นอเีลศิใหม่ กลุม่ 7 หมู่ที่ 

9 ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นอเีลศิใหม่ กลุม่ 8 หมู่ที่ 

9 ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นอเีลศิใหม่ กลุม่ 9 หมู่ที่ 

9 ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นแก่งโตนใหม่  หมู่ที่ 10 

ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 37,756,000                

งบลงทนุ 37,756,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 37,756,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 37,756,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นแก่งโตน กลุม่ 1 หมู่ที่ 2 ต าบล

นาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นแก่งโตน กลุม่ 2 หมู่ที่ 2 ต าบล

นาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นแก่งโตน กลุม่ 3 หมู่ที่ 2 ต าบล

นาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นแก่งเสีย่ว กลุม่ 2 หมู่ที่ 5 ต าบล

นาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นแก่งเสีย่ว กลุม่ 3 หมู่ที่ 5 ต าบล

นาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นแก่งเสีย่ว กลุม่ 4 หมู่ที่ 5 ต าบล

นาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นนาหนอง กลุม่ 2 หมู่ที่ 7 ต าบล

นาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นนาหนอง กลุม่ 3 หมู่ที่ 7 ต าบล

นาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,887,800                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นนาหนอง กลุม่ 4 หมู่ที่ 7 ต าบล

นาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นแก่งโตนใหม่ กลุม่ 1 หมู่ที่ 10 

ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นแก่งโตนใหม่ กลุม่ 2 หมู่ที่ 10 

ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นแก่งโตนใหม่ กลุม่ 3 หมู่ที่ 10 

ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นแก่งโตนใหม่ กลุม่ 4 หมู่ที่ 10 

ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นอเีลศิใหม่ กลุม่ 1 หมู่ที่ 9 ต าบล

นาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นนาหนอง กลุม่ 5 หมู่ที่ 7 ต าบล

นาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นนาซ า กลุม่ 1 หมู่ที่ 6 ต าบลนาซ า 

อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นอเีลศิ กลุม่ 2 หมู่ที่ 8 ต าบลนาซ า 

อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นนาซ า กลุม่ 2 หมู่ที่ 6 ต าบลนาซ า 

อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นอเีลศิ กลุม่ 3 หมู่ที่ 8 ต าบลนาซ า 

อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นนาซ า กลุม่ 3 หมู่ที่ 6 ต าบลนาซ า 

อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 2,400,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 2,400,000                 

งบลงทนุ 2,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,400,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองทรายกลอย หมู่ที่ 10 ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเนินสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโป่งบุญเจริญใต ้หมู่ที่ 15 ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นยบุใหญ่ หมู่ที่ 7 ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหว้ยนาค หมู่ที่ 4 ต าบลหว้ยสะแก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นศรีษะเกษ หมู่ที่ 7  ต าบลหว้ยสะแก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นวงัทองสามคัคี จดุที่ 1 หมู่ที่ 9 ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นวงัทองสามคัคี จดุที่ 2 หมู่ที่ 9 ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นนาซ า หมู่ที่ 6 ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นนาหนอง หมู่ที่ 7  ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 131,601,600              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 70,272,000                

โครงการพฒันากลุ่มทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาตภิาคเหนือ 70,272,000                

ทอ่งเทีย่วตามแหลง่ธรรมชาต ิ(ภาคเหนือ) 70,272,000                

งบลงทนุ 70,272,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 70,272,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 70,272,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว (ภาคเหนือ) อทุยาน

แห่งชาติน า้หนาว จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 22,468,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว (ภาคเหนือ) อทุยาน

แห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 47,804,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 13,600                     

องคค์วามรูด้า้นการอนุรกัษป่์าไมแ้ละสตัวป่์า 13,600                     

บริหารจดัการดา้นป่าไมแ้ละสตัวป่์า 13,600                     

งบลงทนุ 13,600                     

ครุภณัฑ์ 13,600                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตวั 1 13,600                        

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 9,792,200                 

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 8,236,200                 

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 6,937,800                 

งบลงทนุ 6,937,800                 

ครุภณัฑ์ 1,917,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกชนิดเททา้ย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศกเ์มตร 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ คนั 1 1,850,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 2 22,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตด์เีซล สูบน า้ได ้

1,750 ลติรต่อนาท ีจงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 45,000                        
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,020,800                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,020,800                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัเพชรบูรณ์ กโิลเมตร 70 359,800                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าฟ้ืนฟูโครงสรา้งระบบนิเวศตน้น า้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ไร่ 750 2,925,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัเพชรบูรณ์ ไร่ 200 1,036,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัเพชรบูรณ์ ไร่ 200 700,000                      

การแกไ้ขปญัหาชา้งป่าและสตัวป่์าทีส่รา้งผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นทีอ่นุรกัษส์ตัวป่์า 201,600                   

งบลงทนุ 201,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 201,600                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 201,600                      

รายการระดบัที1่: กรงเลี้ยงลงิ จงัหวดัเพชรบูรณ์ กรง 2 201,600                      

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 1,096,800                 

งบลงทนุ 1,096,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,096,800                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,096,800                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัเพชรบูรณ์ กโิลเมตร 120 616,800                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบป่าเปียกตามแนวพระราชด าริ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 6 480,000                      

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 1,556,000                 

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 1,556,000                 

งบลงทนุ 1,556,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,556,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,556,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพระราชกฤษฎกีาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์บน

แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระวาง 51 306,000                      

รายการระดบัที1่: รงัวดัปรบัปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัเพชรบูรณ์ กโิลเมตร 40 440,000                      

รายการระดบัที1่: ส ารวจโครงขา่ยหมดุหลกัฐานแผนที่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ กโิลเมตร 270 810,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 11,076,000                

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 11,076,000                

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 11,076,000                

งบลงทนุ 11,076,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,076,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 11,076,000                   

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัเพชรบูรณ์ ไร่ 2840 11,076,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 3,334,200                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 3,334,200                 

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคเหนือ) 3,334,200                 

งบด าเนินงาน 58,200                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 58,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1 58,200                        

งบลงทนุ 3,276,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,276,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,276,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าฟ้ืนฟูโครงสรา้งระบบนิเวศตน้น า้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ไร่ 300 1,170,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัเพชรบูรณ์ กลา้ 60000 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัเพชรบูรณ์ ไร่ 400 1,400,000                    
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รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไม ้จงัหวดัเพชรบูรณ์ กลา้ 140000 406,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 37,113,600                

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 37,113,600                

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 17,554,000                

งบลงทนุ 17,554,000                

ครุภณัฑ์ 4,626,400                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,550,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตเ์คลือ่นยา้ยสตัวป่์า ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ จงัหวดั คนั 1 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกชนิดเททา้ย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศกเ์มตร 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ คนั 1 1,850,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 4 38,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 38,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยา แบบใชแ้รงลม ชนิดสะพายหลงั ขนาด 3.5 

แรงมา้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตเ์บนซนิ สูบน า้ได ้

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

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,927,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,665,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ จงัหวดั หลงั 2 2,665,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 417,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารส านกังาน (พช.278) เขตหา้ม

ลา่สตัวป่์าเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 381,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารบา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวั อทุยาน

แห่งชาติตาดหมอก จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 36,200                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,845,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบระบบผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์

จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: กรงสตัวปี์ก ขนาด 3 x 6 x 2.9 เมตร จงัหวดัเพชรบูรณ์ กรง 4 240,400                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนป่าไมลู้กรงั จงัหวดัเพชรบูรณ์ กโิลเมตร 3 925,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนป่าไมล้าดยาง จงัหวดัเพชรบูรณ์ กม. 0.6 1,698,000                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัเพชรบูรณ์ กโิลเมตร 1238 6,363,300                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ (พระราชด าริ) จงัหวดัเพชรบูรณ์ กโิลเมตร 34 174,800                      

รายการระดบัที1่: กรงสตัวปี์ก ขนาด 4 X 12 X 3.4 เมตร จงัหวดัเพชรบูรณ์ กรง 1 145,800                      

รายการระดบัที1่: กรงเพาะเลี้ยงนกน า้ ขนาด 8 X 16 X 3 เมตร จงัหวดั กรง 1 283,000                      

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 19,559,600                

งบลงทนุ 19,559,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,559,600                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 19,559,600                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 1970 2,009,400                    

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั กลา้ 100000 290,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 300 210,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัเพชรบูรณ์ ไร่ 100 95,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ไร่ 11885 12,122,700                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ไร่ 5500 2,695,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ไร่ 50 35,000                        
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รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมก้ฤษณา เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ไร่ 1350 634,500                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย (พระราชด าริ) จงัหวดัเพชรบูรณ์ ไร่ 1100 1,045,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมพ้ะยูง เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ไร่ 900 423,000                      

กรมป่าไม ้ 99,023,200                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 6,795,100                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 1,314,000                 

ป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั 1,314,000                 

งบลงทนุ 514,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 514,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 514,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัเพชรบูรณ์ กโิลเมตร 100 514,000                      

งบอดุหนุน 800,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดั หมู่บา้น 16 800,000                      

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 5,481,100                 

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 1,233,600                 

งบลงทนุ 1,233,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,233,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,233,600                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัเพชรบูรณ์ กโิลเมตร 240 1,233,600                    

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 4,247,500                 

งบลงทนุ 2,367,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,367,500                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรือนเพาะช า จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเพือ่เป็นศูนยก์ารเรียนรูเ้พาะช ากลา้ไม ้

จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 2 300,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,967,500                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัเพชรบูรณ์ กลา้ 650000 1,885,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัเพชรบูรณ์ กลา้ 50000 82,500                        

งบอดุหนุน 140,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน จงัหวดั

เพชรบูรณ์ หมู่บา้น 2 140,000                      

งบรายจ่ายอื่น 1,740,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัเพชรบูรณ์ หมู่บา้น 45 540,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัเพชรบูรณ์ หมู่บา้น 60 1,200,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 9,750,000                 

โครงการปลูกป่าเพือ่ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ 9,750,000                 

โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาติ 9,750,000                 

งบลงทนุ 9,750,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,750,000                    
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,750,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัเพชรบูรณ์ ไร่ 2500 9,750,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 49,065,000                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 49,065,000                

ฟ้ืนฟูและป้องกนัทรพัยากรป่าไมภ้าคเหนือ 40,313,600                

งบด าเนินงาน 1,693,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,693,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 1,085,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 201,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 206,400                      

งบลงทนุ 38,519,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 38,519,900                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 38,519,900                   

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัเพชรบูรณ์ กลา้ 1506000 2,484,900                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัเพชรบูรณ์ ไร่ 5000 19,500,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายตน้น า้แบบผสมผสาน จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 550 2,750,000                    

รายการระดบัที1่: สรา้งป่าสรา้งรายได ้จงัหวดัเพชรบูรณ์ ไร่ 2500 13,750,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายตน้น า้แบบกึ่งถาวร จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 35,000                        

งบอดุหนุน 100,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ หมู่บา้น 2 100,000                      

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคเหนือ 8,751,400                 

งบด าเนินงาน 1,921,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,921,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 257,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 318,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 219,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 165,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 125,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 299,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 3,600                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 530,000                      

งบลงทนุ 3,630,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,630,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,630,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัเพชรบูรณ์ กลา้ 2200000 3,630,000                    

งบอดุหนุน 3,200,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,150,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน จงัหวดั

เพชรบูรณ์ หมู่บา้น 45 3,150,000                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า เครือขา่ย 1 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 33,413,100                
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พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 33,413,100                

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 10,941,500                

งบลงทนุ 10,941,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,941,500                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,941,500                   

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัเพชรบูรณ์ กลา้ 240000 696,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัเพชรบูรณ์ กลา้ 1300000 2,145,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมม้ค่ีา จงัหวดัเพชรบูรณ์ กลา้ 120000 912,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชมุชน จงัหวดั ไร่ 400 2,156,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดัเพชรบูรณ์ ไร่ 2720 2,584,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัเพชรบูรณ์ ไร่ 1250 612,500                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัเพชรบูรณ์ ไร่ 1800 1,836,000                    

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 22,048,800                

งบลงทนุ 22,048,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,048,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 777,800                      

รายการระดบัที1่: เรือนเพาะช ากลา้ไม ้ขนาด 40 x 40 เมตร จงัหวดั แห่ง 1 777,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 21,271,000                   

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัเพชรบูรณ์ กลา้ 782000 2,267,800                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมด้ว้ยถาดระบบรากลอย จงัหวดัเพชรบูรณ์ กลา้ 200000 400,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัเพชรบูรณ์ กโิลเมตร 137 704,200                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดัเพชรบูรณ์ ไร่ 20 19,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัเพชรบูรณ์ ไร่ 10817 5,300,300                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัเพชรบูรณ์ ไร่ 11275 11,500,500                   

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

ส่งเสริมการปลูกไมเ้ศรษฐกจิและเพิม่พื้นทีส่เีขยีว 422,800                   

งบลงทนุ 422,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 422,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 422,800                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัเพชรบูรณ์ กลา้ 145800 422,800                      

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 8,796,600                 

กรมอตุนิุยมวทิยา 8,796,600                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 8,667,000                 

โครงการก่อสรา้งหอเรดาร ์และตดิต ัง้เครื่องเรดารต์รวจอากาศ 8,667,000                 

ปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization 4 เครื่อง ทีจ่งัหวดัระยอง

 จงัหวดัชมุพร จงัหวดัเพชรบูรณ์ และจงัหวดันครนายก 8,667,000                 

งบลงทนุ 8,667,000                 

ครุภณัฑ์ 8,667,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 8,667,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual 

Polarization ที่สถานีเรดารต์รวจอากาศวเิชยีรบุรี ต าบลท่าโรง อ าเภอวเิชยีร ระบบ 1 8,667,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 129,600                   

ขา่วพยากรณ์อากาศ รายงานแผน่ดนิไหว  และประกาศเตอืนภยัธรรมชาติ 129,600                   

ท าการตรวจอากาศและตรวจวดัสารประกอบอตุนิุยมวทิยาและแผน่ดนิไหว 129,600                   
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งบลงทนุ 129,600                   

ครุภณัฑ์ 129,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 129,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ที่สถานีอตุุนิยมวทิยา

เพชรบูรณ์(กลุม่งานอตุุนิยมวทิยาอทุกวเิชยีรบุร)ี   ต าบลท่าโรง อ าเภอ เครื่อง 4 129,600                      

กระทรวงพลงังำน 221,000                   

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 221,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 221,000                   

บริหารจดัการแผนพลงังาน 221,000                   

บริหารจดัการพลงังานในส่วนภูมภิาค 221,000                   

งบลงทนุ 221,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 221,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 221,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

ส านกังานพลงังานจงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ แห่ง 1 221,000                      

กระทรวงพำณิชย์ 3,977,600                 

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 3,977,600                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,977,600                 

การขบัเคลือ่นงานพาณิชยภู์มภิาค 3,977,600                 

ส่งเสริม และบริหารงานพาณิชยใ์นส่วนภูมภิาค 3,977,600                 

งบลงทนุ 3,977,600                 

ครุภณัฑ์ 952,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 952,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัเพชรบูรณ์  

ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ คนั 1 952,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,025,600                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,025,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบอีน่ 

ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัเพชรบูรณ์  ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ แห่ง 1 3,025,600                    

กระทรวงมหำดไทย 642,969,200               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 40,827,200                

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 248,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 248,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 248,000                   

งบรายจ่ายอื่น 248,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 248,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   
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งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 39,739,200                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 39,739,200                

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 35,239,200                

งบลงทนุ 35,239,200                

ครุภณัฑ์ 1,043,700                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,043,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศส านกังานจงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 683,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑก์ลอ้งโทรทศันว์งจรปิดของส านกังานจงัหวดั

เพชรบูรณ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 360,300                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,195,500                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,572,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดั

เพชรบูรณ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,572,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 32,623,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าต่อเติมอาคารศาลากลางจงัหวดัเพชรบูรณ์ (ส่วนที่เหลอื)

 ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 32,623,500                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 4,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 4,500,000                    

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 14,428,000                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 5,595,800                 

การรกัษาความม ัน่คงภายใน 5,595,800                 

สนบัสนุนภารกจิของกองอาสารกัษาดนิแดนและกองก าลงัประจ าถิน่ 5,595,800                 

งบลงทนุ 5,595,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,595,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,595,800                    
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐาน

ขนาดเลก็ กองรอ้ย อส.อ.วงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 5,595,800                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 8,832,200                 

โครงการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ 1,288,000                 

สนบัสนุนการขบัเคลือ่นศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ 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 าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ศูนย์

ด ารงธรรมอ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ คนั 1 1,288,000                    

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 7,544,200                 

การบริหารงานอ าเภอ 7,544,200                 

งบลงทนุ 7,544,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,544,200                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,565,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอชนแดน จงัหวดั แห่ง 1 499,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานอเนกประสงคห์นา้หอประชมุอ าเภอชนแดน 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 987,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั แห่ง 1 321,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั แห่ง 1 374,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 129,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 114,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 240,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ที่วา่การอ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 397,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงรางระบายน า้รอบที่วา่การอ าเภอหลม่สกั จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,979,200                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอบงึสามพนั จงัหวดั แห่ง 1 568,100                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,365,500                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงคก์องรอ้ย อส. จงัหวดั แห่ง 1 1,534,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานจอดรถที่วา่การอ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั แห่ง 1 136,600                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบระบายน า้ที่วา่การอ าเภอหลม่เก่า จงัหวดั แห่ง 1 275,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. บา้นพกัขา้ราชการอ าเภอหลม่สกั 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 100,000                      

กรมการพฒันาชมุชน 52,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 52,000                     

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 52,000                     

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 52,000                     

งบลงทนุ 52,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 52,000                        

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 52,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอเขาคอ้  ต าบลเขาคอ้

 อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 52,000                        

กรมทีด่นิ 6,493,000                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 6,493,000                 
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โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 6,493,000                 

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 182,000                   

งบลงทนุ 182,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 182,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 182,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลหนอง

ไขว ่อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 182,000                      

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 6,311,000                 

งบลงทนุ 6,311,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,311,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,717,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ      

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,133,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   

ต าบลหนองไขว ่อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 4,584,200                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 593,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 424,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ  ต าบล

ท่าโรง อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 169,000                      

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 212,124,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 38,000,000                

โครงการพฒันากลุ่มทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาตภิาคเหนือ 38,000,000                

พฒันากลุ่มทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาตภิาคเหนือ 38,000,000                

งบลงทนุ 38,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 38,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 38,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงภูมทิศันพ์ื้นที่ชมุชนเมอืงหลม่สกั อ าเภอ

หลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระยะที่ 3 แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่ชมุชนเมอืงเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 26,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 87,967,200                

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 22,491,200                

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 22,491,200                

งบลงทนุ 22,491,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,491,200                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ

รายละเอยีดโครงการพฒันาพื้นที่ชมุชนจงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 4,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 18,491,200                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่ชมุชนเมอืงเพชรบูรณ์ อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 18,491,200                   

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 65,476,000                

วางและจดัท าผงัเมอืง 49,007,600                

งบรายจ่ายอื่น 49,007,600                
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01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: การศึกษาและออกแบบวางผงัพื้นที่เฉพาะชมุชนหลม่สกั 

อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ผงั 1 9,269,200                    

รายการระดบัที1่: การศึกษาและออกแบบวางผงัพื้นที่เฉพาะชมุชนเขาคอ้ 

อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ผงั 1 9,069,200                    

รายการระดบัที1่: การศึกษาและออกแบบวางผงัพื้นที่เฉพาะชมุชนศรีเทพ 

อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ผงั 1 9,069,200                    

รายการระดบัที1่: การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมจงัหวดัเพชรบูรณ์ ผงั 1 21,600,000                   

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 16,468,400                

งบรายจ่ายอื่น 16,468,400                

รายการระดบัที1่: ส ารวจและจดัท าขอ้มูลทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคารมาตรา

ส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชมุชนระดบัเทศบาล จงัหวดัเพชรบูรณ์ รายการ 1 16,468,400                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 86,156,800                

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 86,156,800                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 86,156,800                

งบลงทนุ 86,156,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 86,156,800                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 86,156,800                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ป่าสกั วดับา้นใหม่สมีาราม หมู่ที่

 5 ต าบลระวงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ความยาว 448 เมตร แห่ง 1 18,025,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองน า้รอ้น วดัทกัษณิาราม หมู่ที่ 3

 ต าบลน า้รอ้น อ าเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ความยาว 665 เมตร แห่ง 1 19,714,500                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ป่าสกั (ทดแทนบริเวณ

ที่ช ารุดเสยีหายตัง้แต่หนา้พพิธิภณัฑ ์หลม่ศกัดิ์ ถงึสะพานท่ากกโพธิ)์ ต าบล

หลม่สกั อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ความยาว 204 เมตร แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ป่าสกั ช่วงปากน า้หว้ยขอนแก่น

 หมู่ที่ 6 ต าบลตาลเดี่ยว อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ความยาว 600 แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ป่าสกั หมู่ที่ 3 ต าบลชอนไพร 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ความยาว 500 เมตร แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองหว้ยใหญ่ หมู่ที่ 12 และ หมู่ที่ 

16 ต าบลบา้นโคก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ความยาว 1,000 แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ป่าสกั วดัสนธกิรประชาราม หมู่

ที่ 3 ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ความยาว 185 แห่ง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ป่าสกั ต่อจากสะพานร่วมใจ

พฒันาไปทางทศิใตถ้นนพทิกัษ ์เทศบาลเมอืงหลม่สกั อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั

เพชรบูรณ์ ความยาว 140 เมตร แห่ง 1 4,200,000                    

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 369,045,000              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 971,300                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 971,300                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 971,300                   

งบลงทนุ 971,300                   

ครุภณัฑ์ 971,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 243,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 11 243,100                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ตู ้ 11 47,300                        
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01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ตู ้ 11 60,500                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

เพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตวั 22 37,400                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 31,900                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 22 66,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 728,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 11 728,200                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 11 242,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเพชรบูรณ์

 ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 11 176,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 11 99,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง ชดุ 22 83,600                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง เครื่อง 22 127,600                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 365,446,500              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 23,205,000                

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 23,205,000                

งบอดุหนุน 23,205,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,205,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 23,205,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 70 เมตร ยาว 98 เมตร 

ชมุชนเกาะแกว้ หมู่ที่ 3 ต าบลบงึสามพนั เทศบาลต าบลซบัสมอทอด 

อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 894,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,600 ตารางเมตร 

บา้นศรีสะอาด หมู่ที่ 11 ต าบลตาลเดี่ยว เทศบาลต าบลตาลเดี่ยว อ าเภอ

หลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,133,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์บา้นหว้ยกอก หมู่ที่ 6 

ต าบลฝายนาแซง องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายนาแซง อ าเภอหลม่สกั แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 30 เมตร 

บา้นนาซ า หมู่ที่ 6 ต าบลนาซ า องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาซ า อ าเภอหลม่

เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 235,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,024 ตารางเมตร 

ชมุชนวดัทุ่งจนัทรส์มทุร  ต าบลหลม่สกั เทศบาลเมอืงหลม่สกั อ าเภอ

หลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 764,000                      
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,254

 ตารางเมตร บา้นโพทะเล หมู่ที่ 2 ต าบลซบัสมบูรณ์ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 883,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 62 เมตร 

ยาว 65 เมตร บา้นบ่อรงั หมู่ที่ 20 ต าบลบ่อรงั องคก์ารบริหารส่วนต าบล

บ่อรงั อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,865,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว

 30 เมตร  หมู่ที่ 1 ต าบลบวัวฒันา เทศบาลต าบลบวัวฒันา อ าเภอหนอง

ไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,710,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 10 เมตร ยาว 20 เมตร 

บา้นซบัชมภู หมู่ที่ 8 ต าบลบา้นโภชน ์เทศบาลต าบลบา้นโภชน ์อ าเภอ

หนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 2,163,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์บา้นนาสนุ่น หมู่ที่ 1 

ต าบลนาสนุ่น องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสนุ่น อ าเภอศรีเทพ จงัหวดั แห่ง 1 1,379,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 23 เมตร ยาว 43 เมตร  

บา้นศาลาลาย หมู่ที่ 1 ต าบลศาลาลาย เทศบาลต าบลศาลาลาย อ าเภอชน

แดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 2,774,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ประกอบดว้ย ลานกฬีา ขนาดกวา้ง 

30 เมตร ยาว 45 เมตร และสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 75 เมตร ยาว 90 

เมตรหมู่ที่ 13 ต าบลนาง ัว่ เทศบาลต าบลนาง ัว่ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,125,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 50 เมตร 

ยาว 80 เมตร บา้นไทรงาม หมู่ที่ 3 ต าบลท่าดว้ง องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลท่าดว้ง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล  ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร บา้นหว้ยตูม หมู่ที่ 1 ต าบลพทุธบาท องคก์ารบริหารส่วนต าบล

พทุธบาท อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 2,515,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร บา้นดงมูลเหลก็ หมู่ที่ 2 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมูลเหลก็  

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 2,465,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 52,591,800                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 30,434,000                

งบอดุหนุน 30,434,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,434,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 30,434,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งแกม้ลงิน า้พ ุหมู่ที่ 2 บา้นน า้พ ุต าบลพทุธบาท 

ขนาดสนักวา้ง 10 เมตร ยาว 200 เมตร สูง 8 เมตร ขดุลอกกวา้ง 70 

เมตร ยาว 250 มตร สูง 6 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลพทุธบาท แห่ง 1 6,722,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงสวนสาธารณะหนองนารี หมู่ที่ 1 ชมุชนนารี

พฒันา ต าบลสะเดยีง ปริมาตรดนิถมไม่นอ้ยกวา่ 11,065 ลูกบาศกเ์มตร 

 ขดุลอก ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 160,000 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาล

เมอืงเพชรบูรณ์ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 9,390,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็ คลองตะเบาะ 

หมู่ที่ 1 บา้นวงัโคง้ ต าบลตะเบาะ สนัฝายสูง 1.50 เมตร ผนงัขา้งสูง 3 

เมตร กวา้ง 8 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะเบาะ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 496,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็ คลองน า้ช า หมู่

ที่ 4 บา้นตะเบาะ ต าบลตะเบาะ สนัฝายสูง 1.50 เมตร ผนงัขา้งสูง 3 

เมตร กวา้ง 8 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะเบาะ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 496,000                      
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01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้บา้นนาเจริญ หมู่ที่ 13 บา้นนาเจริญ 

ต าบลนาป่า ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 50,900 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,986,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หนองชา้งหลม่ หมู่ที่ 2 บา้นวงัขอน 

ต าบลระวงิ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 50,000 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลระวงิ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 1 (จดุที่ 1)

 บา้นซบัสมบูรณ์ ต าบลซบัสมบูรณ์ สนัฝายกวา้ง 4 เมตร ยาว 18 เมตร 

สูง 2 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั แห่ง 1 355,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 1 (จดุที่ 2)

 บา้นซบัสมบูรณ์ ต าบลซบัสมบูรณ์ สนัฝายกวา้ง 4 เมตร ยาว 18 เมตร 

สูง 2 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั แห่ง 1 355,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองหนิดาด - ล ากระทงิ หมู่ที่ 10 บา้นหนิ

ดาด ต าบลพขุาม ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 29,750 ลูกบาศกเ์มตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลพขุาม อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 952,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้ หมู่ที่ 7 บา้นหวัฝาย ต าบลประดู่งาม

 ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 51,282 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลประดู่งาม อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้วงัประทุม หมู่ที่ 4 บา้นวงัอ่าง ต าบล

บวัวฒันา ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 41,000 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาล

ต าบลบวัวฒันา อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ ตามแบบ มข.2527 (คลองกากะเลา)

 หมู่ที่ 4 บา้นท่ากกแก ต าบลตาลเดี่ยว สนัฝายสูง 2 เมตร ผนงัขา้งสูง 

3.50 เมตร กวา้ง 12 เมตร เทศบาลต าบลตาลเดี่ยว อ าเภอหลม่สกั แห่ง 1 790,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงสระกกัเกบ็น า้หนองบวั หมู่ที่ 2 บา้นหนองบวั 

ต าบลสกัหลง ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 27,200 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสกัหลง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,865,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองหว้ยชนัและคลองสาขา หมู่ที่ 7 บา้นหว้ย

ชนั ต าบลสกัหลง ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 27,200 ลูกบาศกเ์มตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสกัหลง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,027,000                    

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 22,157,800                

งบอดุหนุน 22,157,800                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,157,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 22,157,800                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

หมู่ที่ 2 บา้นท่าขา้ม ต าบลศาลาลาย ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

เทศบาลต าบลศาลาลาย อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,184,800                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

หมู่ที่ 3 บา้นโพธิ์เตี้ย ต าบลศาลาลาย ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ เทศบาลต าบลศาลาลาย อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,184,800                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บา้นหว้ยตูม ต าบลพทุธบาท องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลพทุธบาท อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,123,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บา้นน า้พ ุต าบลพทุธบาท องคก์ารบริหารส่วนต าบล

พทุธบาท อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,370,000                    
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01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบหอถงัสูงเหลก็ 

รูปทรงถว้ยแชมเปญ ที่ต ัง้ศูนยก์ารเรียนรู ้หมู่ที่ 4 บา้นดงมูลเหลก็ ต าบล

ดงมูลเหลก็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมูลเหลก็ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ แห่ง 1 2,134,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 13 บา้นกดุตาบอ้ง ต าบลบ่อรงั ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อรงั อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 14 บา้นหนองเตียน ต าบลบ่อรงั ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อรงั อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบหอถงัสูง รูปถว้ยแชม

เปญ  หมู่ที่ 7 บา้นเนินสวรรค ์ต าบลบา้นโภชน ์ เทศบาลต าบลบา้นโภชน์

 อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบหอถงัสูง รูปถว้ยแชม

เปญ หมู่ที่ 8 บา้นติ้ว ต าบลบา้นโภชน ์เทศบาลต าบลบา้นโภชน ์อ าเภอ

หนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

หมู่ที่ 7 บา้นหว้ยตลาด ต าบลท่าดว้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าดว้ง 

อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

หมู่ที่ 8 บา้นท่าดว้ง ต าบลท่าดว้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าดว้ง 

อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บา้นหนองบวั ต าบลนาสนุ่น องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลนาสนุ่น อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 2,085,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่มาก ที่ต ัง้บา้นโนนแดง - บา้นรกัไทย หมู่ที่ 13 บา้นโนนแดง 

ต าบลบุ่งคลา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั แห่ง 1 3,629,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 3,008,600                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 3,008,600                 

งบอดุหนุน 3,008,600                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,008,600                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 3,008,600                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเลา่

ลอืเก่า องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขก็นอ้ย อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นชืน่

จติร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาคอ้ อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หว้ยไผ่ เทศบาลต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทุ่งสมอ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

แม่นา องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาพอ

สอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้หนาว อ าเภอน า้หนาว จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วงักวาง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงักวาง อ าเภอน า้หนาว จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกมน องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกมน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกนัจ ุองคก์ารบริหารส่วนต าบลกนัจ ุอ าเภอบงึ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ราหุล องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึสามพนั อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลซบัไมแ้ดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลซบัไมแ้ดง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชมุชน

บา้นวงัพกิลุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัพกิลุ อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีมงคล องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีมงคล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ซบัสมอ

ทอด เทศบาลต าบลซบัสมอทอด อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ปากน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็น า้รอ้น 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้รอ้น อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ป่าแดง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าเลา อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ระวงิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลระวงิ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ผาเมอืง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลท่าพล เทศบาลต าบลท่าพล อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนา

ง ัว่ เทศบาลต าบลนาง ัว่ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นยา

ว-ีหว้ยโป่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัชมภู อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นอม

กง องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าพล อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนน

สวา่งอารมณ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโคก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดงมูล

เหลก็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมูลเหลก็ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ย

สะแก องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยสะแก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยใหญ่ 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นตะ

เบาะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะเบาะ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลชอนไพร องคก์ารบริหารส่วนต าบลชอนไพร 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนหวันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลนายม อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลวงัชมภู (บา้นคลองหว้ยนา) เทศบาลต าบลวงัชมภู อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ซบัเปิบ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลซบัเปิบ อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นวงั

กระดาษเงนิ เทศบาลต าบลทา้ยดง อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทา้ยดง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทา้ยดง อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วงัโป่ง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัโป่ง อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็น า้ออ้ม-

วงัใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัหนิ อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลวงัโป่ง เทศบาลต าบลวงัโป่ง อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โคกปรง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกปรง อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

คลองทราย องคก์ารบริหารส่วนต าบลซบันอ้ย อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนบา้นวงัไผ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อรงั อ าเภอวเิชยีรบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บงึ

กระจบั องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึกระจบั อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

รวมทรพัย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลภูน า้หยด อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วงัใหญ่ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัใหญ่ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ศาล

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลเมอืงวเิชยีรบุรี อ าเภอวเิชยีรบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลซบัสมบูรณ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลซบั

สมบูรณ์ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบุ

มะกรูด องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าโรง อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

โคกสงา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลพขุาม อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลพเุตย องคก์ารบริหารส่วนต าบลพเุตย อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลพเุตย เทศบาลต าบลพเุตย อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

โคกกรวด องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางสาว อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีเทพ องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีเทพ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

โคกสะอาด เทศบาลต าบลโคกสะอาด อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

สวา่งวฒันา เทศบาลต าบลสวา่งวฒันา อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

บวั องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสนุ่น อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนบา้นวงัขอน องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองกระจงั อ าเภอศรีเทพ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนบา้นหนองยา่งทอย องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองยา่งทอย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นท่า

ดว้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าดว้ง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

โคกสูง องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแดง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นตีบ

ใต ้เทศบาลต าบลบ่อไทย อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

กลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัท่าด ีอ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ปากตก องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางงาม อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นวงั

โบสถ ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัโบสถ ์อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

โภชน ์เทศบาลต าบลบา้นโภชน ์อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลนาเฉลยีง เทศบาลต าบลนาเฉลยีง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

คอยน า้เพยีงดนิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเนิน อ าเภอหลม่เก่า ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิฮาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิฮาว ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาซ า องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาซ า อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทบั

เบกิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงับาล อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลศิลา องคก์ารบริหารส่วนต าบลศิลา อ าเภอหลม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหลม่เก่า องคก์ารบริหารส่วนต าบลหลม่เก่า ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตาด

กลอย องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาดกลอย อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเขา

ชะโงก องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอชนแดน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนบา้นท่าขา้ม เทศบาลต าบลท่าขา้ม อ าเภอชนแดน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นซบั

สทีอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลพทุธบาท อ าเภอชนแดน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

โคกยาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เฉลมิ

พระเกยีรติ 80 พรรษา ดงขยุ เทศบาลต าบลดงขยุ อ าเภอชนแดน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

คลองปลาหมอ เทศบาลต าบลศาลาลาย อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะกดุไร องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะกดุไร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ดงขยุใต ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงขยุ อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นวงั

ร่อง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยไร่ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็น า้กอ้

โปร่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้กอ้ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็น า้พ ุ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกลาง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นติ้ว 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นติ้ว อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ธารทพิย์

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบุ่งน า้เตา้ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็น า้ดุก

หนา้ศูนยฯ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากช่อง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

บุ่งคลา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นชา้ง

ตะลูด องคก์ารบริหารส่วนต าบลชา้งตะลูด อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าอบิุญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าอบิุญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสกัหลง องคก์ารบริหารส่วนต าบลสกัหลง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนบา้นหวาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหวาย อ าเภอหลม่สกั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไร่ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลลานบ่า องคก์ารบริหารส่วนต าบลลานบ่า ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนเทศบาล 2 (วดั

ภูเขาดนิ) เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนเทศบาลต าบลนาง ัว่

 เทศบาลต าบลนาง ัว่ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลดงขยุ เทศบาลต าบลดงขยุ อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

เมอืงวเิชยีรบุรี เทศบาลเมอืงวเิชยีรบุรี อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลบา้นศรี

มงคล เทศบาลเมอืงหลม่สกั อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลสกัหลง องคก์ารบริหารส่วนต าบลสกัหลง อ าเภอหลม่สกั ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 12,000,000                

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 12,000,000                

งบอดุหนุน 12,000,000                

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 12,000,000                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 12,000,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 12,000,000                   

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย{{LF}} องคก์ารบริหารส่วนต าบลสกัหลง 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 าบลตาเบาะ 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 าบลซบัสมอทอด อ าเภอบงึสาม 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 าบลซบัไมแ้ดง 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 าบลวงัพกิลุ อ าเภอ คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 274,641,100              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 219,036,000              

งบอดุหนุน 219,036,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 219,036,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 219,036,000                 

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 พช.ถ.109-01 สายแยกทางหลวงทอ้งถิน่ พช.ถ.109-03 (กม.0+130) - 

บา้นวงัดนิด า หมู่ที่ 2 บา้นท่าขา้ม กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,115 เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลศาลาลาย อ าเภอชน สาย 1 3,604,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ พช.ถ.25-001 สายบา้นซบับอน - บา้นเขาพลวง หมู่ที่ 10 บา้น

ตลาดใหม่ ต าบลกนัจ ุกวา้ง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.04 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกนัจ ุอ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ สาย 1 9,993,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ พช.ถ.38-002 สายบา้นซบัไมแ้ดง - บา้นซบัไพเราะ หมู่ที่ 2,3 

ต าบลซบัไมแ้ดง กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่

ทางขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลซบัไมแ้ดง อ าเภอบงึ สาย 1 9,937,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พช.ถ.77-001 หมู่ที่ 5 บา้นบงึสามพนัลา่ง ต าบลบงึสามพนั

 กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,590 เมตร หนาเฉลีย่ 0.04 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบงึสามพนั อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ สาย 1 4,830,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ พช.ถ.102-04 สายบา้นวงัพกิลุ - บา้นศรีมงคล หมู่ที่ 1 บา้นวงั

พกิลุ ต าบลวงัพกิลุ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,870 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พรอ้มลงหนิคลกุไหลท่าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัพกิลุ อ าเภอบงึ สาย 1 9,978,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พช.ถ.112-03 สายสระแกว้ - โปร่งสะทอ้น (ช่วงที่ 

1) หมู่ที่ 3 ต าบลสระแกว้ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,309 เมตร หนา 0.05 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระแกว้ อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดั สาย 1 9,988,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พช.ถ.118-001 สาย พช 3204 หนองชมุแสง - อู่เรือ หมู่ที่ 

14 ต าบลหนองแจง กวา้ง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่

ทางขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแจง อ าเภอบงึสามพนั สาย 1 1,843,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ พช.ถ.33-003 ซอยคลองตะแบก สายบา้นสกัเจริญ หมู่ที่ 7 

จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 10,720 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลชอนไพร อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ สาย 1 5,967,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พช.ถ.49-001 สายแยกทางหลวงหมายเลข 21 บา้นคลอง

มะนาว - ซ าอเีลศิ จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 5,580 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าพล อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั สาย 1 2,170,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พช.ถ.62-005 สายทุ่งหนิปูน - น า้รอ้น หมู่ที่ 4 บา้นทุ่ง

หนิปูน ต าบลน า้รอ้น กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,650 เมตร หนา 0.04 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้รอ้น อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ สาย 1 4,590,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พช.ถ.97-003 สายแยกทางหลวงหมายเลข 21 (กม.

204+100) บา้นโนนโรงเลือ่ย - นายม (บา้นหวันา) หมู่ที่ 9 บา้นโนน

โรงเลือ่ย กวา้ง 7 เมตร ยาว 246 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1

 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัชมภู อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั สาย 1 910,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงเสริมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พช.ถ.18-014 สายซอยเทศบาล 14 หมู่ที่ 12 ชมุชนพฒันา

ทอ้งถิน่ ต าบลพเุตย มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,480 ตารางเมตร เทศบาล

ต าบลพเุตย อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ สาย 1 997,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลูกรงั ดว้ยคอนกรีตเสริมเหลก็ 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พช.ถ.076-003 สายบา้นซบัสวสัดิ์ หมู่ที่ 1 บา้น

เกาะบรเพด็ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

ขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึกระจบั อ าเภอวเิชยีรบุรี สาย 1 3,049,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 พช.ถ.92-001 สายบา้นพนุ า้รอ้น หมู่ที่ 9 - กลุม่สไบบาง หมู่ที่ 12 กวา้ง 

4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางสาว อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ สาย 1 4,113,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 พช.ถ.105-07 สายบา้นวงัทองสามคัคี หมู่ที่ 9 ต าบลวงัใหญ่ - บา้นวงษ์

ทอง หมู่ที่ 11 ต าบลพเุตย กวา้ง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร

 ไหลท่างลูกรงักวา้งชา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัใหญ่ สาย 1 1,579,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ พช.ถ.16-001 สายบา้นเนินสวา่ง - บา้นวงัเจริญรตัน ์

หมู่ที่ 11 - 13 กวา้ง 6 เมตร ยาว 4,500 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่าง

กวา้งขา้งละ 1 เมตร เทศบาลต าบลบ่อไทย อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั สาย 1 9,957,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พช.ถ.17-001 สายบวัวฒันา - บา้นวงัอ่าง หมู่ที่ 4,5 บา้น

โคกเจริญ, บา้นวงัอ่าง ต าบลบวัวฒันา กวา้ง 8 เมตร ยาว 2,000 เมตร 

หนา 0.05 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร เทศบาลต าบลบวัวฒันา อ าเภอ สาย 1 8,350,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ พช.ถ.47-006 สายบา้นท่าดว้ง - หว้ยตลาด หมู่ที่ 8 บา้นท่าดว้ง 

ต าบลท่าดว้ง กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าดว้ง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ สาย 1 4,800,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงเสริมผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ พช.ถ.61-004 หมู่ที่ 5 บา้นน า้ออ้ม เชือ่มหมู่ที่ 4 บา้นกกโอ กวา้ง

 6 เมตร ยาว 1,580 เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้

ชนุ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ สาย 1 3,005,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ พช.ถ.125-02 สายบา้นท่าชา้ง - บา้นวงัขอนดู่ กวา้ง 6 

เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยไร่

 อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ สาย 1 1,980,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บา้น

วงศป์ญัญา ต าบลทุ่งสมอ กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,900 เมตร หนา 0.05 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ สาย 1 9,980,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนผวิจราจรเคปซลี ดว้ยแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต สายทางบา้นศรีมงคล - ต าบลวงัพกิลุ หมู่ที่ 2 ต าบลวงัพกิลุ กวา้ง 8 

เมตร ยาว 1,410 เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรี

มงคล อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ สาย 1 5,858,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิลาดยางแบบแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

หมู่ที่ 7 - 8 สายแยก ทล.2275 พช 2054 บา้นซ าบอน - บา้นหว้ยแหน 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,114 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั สาย 1 9,940,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายวงัหนิ - 

ไทรดงย ัง้ (พช 2069) หมู่ที่ 11 บา้นวงัหนิเหนือ ต าบลวงัหนิ มพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 20,880 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัหนิ อ าเภอวงั สาย 1 9,980,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้น

นาสนุ่น - บา้นหนองบวั หมู่ที่ 13 กวา้ง 7 เมตร ยาว 2,770 เมตร หนา 

0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสนุ่น อ าเภอศรีเทพ จงัหวดั สาย 1 8,270,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สาย

ทาง ทล.2010 หมู่ที่ 10 บา้นร่องไผ,่ หมู่ที่ 11 บา้นศรีสะอาด ต าบลตาล

เดี่ยว มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 21,475 ตารางเมตร เทศบาลต าบลตาลเดี่ยว 

อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ สาย 1 5,955,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สาย

บา้นหว้ยสวรรค ์หมู่ที่ 12 - บา้นโป่งมะขามหวาน หมู่ที่ 1 ต าบลชา้งตะลูด

 กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,950 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลชา้งตะลูด อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั สาย 1 9,760,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต ตอนต่อ

ทางเทศบาลเมอืงหลม่สกัควบคุม - บา้นติ้ว หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 6 กวา้ง 8 

เมตร ยาว 2,120 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้น

หวาย อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ สาย 1 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (สายหมู่ที่ 4 เชือ่ม

หมู่ที่ 1) บา้นหว้ยคนทา หมู่ที่ 4 กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบุ่งน า้เตา้

 อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ สาย 1 5,690,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บา้นวงั

โป่ง กวา้ง 6 เมตร ยาว 570 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลลานบ่า อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ สาย 1 1,580,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ พช.ถ.42-004 สายบา้นโนนสะอาด - บา้นบง หมู่ที่ 1 บา้นดงมูล

เหลก็ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,052 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 12,312 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมูลเหลก็ 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ สาย 1 5,617,000                    



60 / 148

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พช.ถ.57-016 สายบา้นเฉลยีงลบั - บา้นหว้ยมะปราง หมู่ที่ 

3 บา้นเฉลยีงลบั ต าบลนาป่า กวา้ง 6 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.04 

เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,100 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ สาย 1 3,565,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สายบา้นน า้เลา หมู่ที่ 5 - บา้นหว้ยผกัไล หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นโคก กวา้ง 6 

เมตร ยาว 4,000 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 24,000 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโคก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั สาย 1 9,900,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายทาง 

พช 2064 บา้นหว้ยนา - บา้นโนนโรงเลือ่ย หมู่ที่ 5 บา้นหวันา กวา้ง 6 

เมตร ยาว 2,182 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.05 เมตร หรือ

มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 13,092 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนายม 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ สาย 1 7,280,000                    

รายการระดบัที2่: บูรณะผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สาย พช 

2012 บา้นไร่ - บา้นพล า หมู่ที่ 8 บา้นไร่ ต าบลสะเดยีง กวา้ง 7 เมตร 

ยาว 1,140 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 6,606 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดยีง อ าเภอ สาย 1 4,075,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พช.ถ.93-001 สายบา้นยางลาด - บา้นวงัขอน (หา้แยก) 

หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2 ต าบลระเวงิ กวา้ง 9 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.04 

เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 13,500 ตารางเมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลระเวงิ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ สาย 1 7,486,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พช.ถ.83-002 สายบา้นไร่ - บา้นพล า หมู่ที่ 6 บา้นพล า 

ต าบลป่าเลา กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลท่าง

ขา้งละ 1 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,000 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลป่าเลา อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ สาย 1 8,460,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 42,516,900                

งบอดุหนุน 42,516,900                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,516,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 42,516,900                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 14,443,100                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ รร.บา้นถ า้น า้บงั องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลนายม อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปากดุก องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลปากดุก อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสระประดู่ เทศบาลเมอืง

วเิชยีรบุรี อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหว้ยหญา้เครือ องคก์าร

บริหารส่วนต าบลน า้หนาว อ าเภอน า้หนาว จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 2,063,300                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดงลกึ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลวงัศาล อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเนินคนธา องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลท่าแดง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ รร.บา้นท่าขา้ม เทศบาลต าบลท่า

ขา้ม อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 9,880,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทา้ยดง องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ทา้ยดง อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็น า้ออ้ม-วงัใหญ่ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลวงัหนิ อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นธารทพิย ์องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบุ่งน า้เตา้ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ รร.บา้นโนนทอง องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหนองไขว ่อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 18,193,800                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ รร.บา้น กม.2 องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลวงัชมพู อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลบ่อรงั องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบ่อรงั อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลนาเฉลยีง เทศบาล

ต าบลนาเฉลยีง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลบุ่งคลา้ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาป่า 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะเบาะ

 บา้นป่าบง หมู่ที่ 7 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะเบาะ อ าเภอเมอืง หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 12,410,200                

งบอดุหนุน 12,410,200                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,410,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 12,410,200                   
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน ตอก หลงั 1 12,410,200                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลชนแดน เทศบาลต าบลชน

แดน อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมอืงวเิชยีรบุรี เทศบาลเมอืง

วเิชยีรบุรี อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 6,205,100                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 678,000                   

งบอดุหนุน 678,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 678,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 678,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นวงัทอง 

หมู่ที่ 6 บา้นวงัทอง ต าบลบงึกระจบั องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึกระจบั

 อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 678,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 2,627,200                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 2,627,200                 

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 2,106,000                 

งบลงทนุ 2,106,000                 

ครุภณัฑ์ 106,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 106,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 5 85,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 21,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

เพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 2,000,000                    

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 521,200                   

งบลงทนุ 521,200                   

ครุภณัฑ์ 521,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 521,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 13 208,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ เครื่อง 6 15,000                        
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รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลสะ

เดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 14 154,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ ชดุ 14 53,200                        

กระทรวงยตุธิรรม 11,515,800                

กรมบงัคบัคดี 1,178,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,178,000                 

การบงัคบัคดี 1,178,000                 

ส่งเสริมการบงัคบัคดี 1,178,000                 

งบลงทนุ 1,178,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,178,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,178,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่ท  าการส านกังานบงัคบัคดจีงัหวดั

เพชรบูรณ์ สาขาหลม่สกั ต าบลหลม่สกั อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,178,000                    

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 24,400                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 24,400                     

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 24,400                     

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 24,400                     

งบลงทนุ 24,400                     

ครุภณัฑ์ 24,400                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 24,400                        

รายการระดบัที1่: พดัลมติดผนงั 16 น้ิว สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัเพชรบูรณ์  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ตวั 4 8,000                         

รายการระดบัที1่: พดัลมตัง้พื้น 16 น้ิว สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัเพชรบูรณ์  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ตวั 7 14,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมดูดอากาศ สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัเพชรบูรณ์  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตวั 2 2,400                         

กรมราชทณัฑ์ 10,313,400                

แผนงานยทุธศาสตรส่์งเสริมระเบยีบวนิยั คุณธรรม และจริยธรรม 2,000,000                 

โครงการพฒันาจติใจและเตรียมผูต้อ้งขงัเพือ่คนืคนดกีลบัสู่สงัคม 2,000,000                 

อบรมผูต้อ้งขงัเพือ่เตรียมความพรอ้มก่อนปลอ่ย 2,000,000                 

งบลงทนุ 2,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบา้นพกัแฝด 2 ครอบครวั เรือนจ าช ัว่คราวแคนอ้ย

 สงักดัเรือนจ าจงัหวดัเพชรบรูณ์  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ หลงั 1 2,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 8,075,000                 

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 8,075,000                 

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 8,075,000                 

งบลงทนุ 8,075,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,075,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,853,200                    
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รายการระดบัที1่: บา้นพกัเรือนแถว 6 หน่วย 2 ชัน้ พรอ้มสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ เรือนจ าอ าเภอหลม่สกั  ต าบลสกัหลง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั หลงั 1 6,853,200                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,221,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรือนจ าอ าเภอหลม่สกั ต าบลสกัหลง อ าเภอหลม่

สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 121,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรือนจ าจงัหวดัเพชรบรูณ์  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,100,800                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 238,400                   

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 120,000                   

ควบคุมผูต้อ้งขงั 120,000                   

งบลงทนุ 120,000                   

ครุภณัฑ์ 120,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีเรือนจ าอ าเภอหลม่สกั  ต าบลสกัหลง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั เครื่อง 1 120,000                      

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการแกไ้ข ฟ้ืนฟู และพฒันาพฤตนิิสยั 118,400                   

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการจดัการศึกษาสายสามญั 118,400                   

งบลงทนุ 118,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 118,400                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 118,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาอาคารเรียนฝ่ายการศึกษา เรือนจ าอ าเภอ

หลม่สกั  ต าบลสกัหลง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 118,400                      

กระทรวงแรงงำน 2,079,900                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 1,042,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,042,000                 

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 1,042,000                 

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 1,042,000                 

งบลงทนุ 1,042,000                 

ครุภณัฑ์ 1,042,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 8,500                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา  ส านกังานแรงงานจงัหวดัเพชรบูรณ์  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 8,500                         

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็  

ส านกังานแรงงานจงัหวดัเพชรบูรณ์  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ คนั 1 991,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานแรงงานจงัหวดัเพชรบูรณ์  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 42,500                        

กรมการจดัหางาน 773,100                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 309,500                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 195,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     
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งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 114,500                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 8,500                      

งบด าเนินงาน 8,500                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,500                         

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,500                         

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                        

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 463,600                   

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 56,600                     

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         
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รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 407,000                   

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                         

1 อ าเภอ 1 ภูมปิญัญา 393,500                   

งบด าเนินงาน 393,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 390,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 387,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 387,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,000                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,000                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 200,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 200,000                   

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 200,000                   

พฒันาระบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน 200,000                   

งบลงทนุ 200,000                   

ครุภณัฑ์ 200,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องยนตด์เีซลระบบฉีดน า้มนัเชื้อเพลงิแบบคอมมอนเรล

  ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 200,000                      

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 64,800                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 64,800                     

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 64,800                     

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 64,800                     

งบลงทนุ 64,800                     

ครุภณัฑ์ 64,800                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ของ ส านกังานสวสัดกิาร

และคุม้ครองแรงงานจงัหวดัเพชรบูรณ์  ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ เครื่อง 2 64,800                        

กระทรวงวฒันธรรม 15,704,000                

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 5,204,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 5,204,000                 

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 5,204,000                 
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จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 4,996,000                 

งบลงทนุ 4,996,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,996,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,996,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัเพชรบูรณ์  ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ แห่ง 1 4,996,000                    

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 208,000                   

งบลงทนุ 208,000                   

ครุภณัฑ์ 208,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 208,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัเพชรบูรณ์  ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 8 158,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

เพชรบูรณ์  ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 49,600                        

กรมศิลปากร 10,500,000                

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 10,500,000                

โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการทอ่งเทีย่ว 10,500,000                

ปรบัปรุง พฒันา เสริมสรา้งภาพลกัษณ์แหลง่ทอ่งเทีย่วทางศิลปวฒันธรรม 10,500,000                

งบลงทนุ 10,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,500,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 10,500,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาอทุยานประวตัิศาสตรศ์รีเทพ   ต าบล

ศรีเทพ อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 45 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: บูรณะเจดยีท์ศิโบราณสถานเขาคลงันอก อทุยาน

ประวตัิศาสตรศ์รีเทพ  ต าบลศรีเทพ อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุศึกษาการต ัง้ถิน่ฐานเมอืงโบราณศรีเทพ อทุยาน

ประวตัิศาสตรศ์รีเทพ  ต าบลศรีเทพ อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,000,000                    

กระทรวงศึกษำธิกำร 2,019,162,874            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 563,863,700              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 1,174,900                 

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 1,174,900                 

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 1,174,900                 

งบรายจ่ายอื่น 1,174,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 1,174,900                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 86,576,900                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 86,576,900                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 28,491,900                
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งบอดุหนุน 28,491,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 28,491,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 16,279,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 12,212,000                   

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 58,085,000                

งบอดุหนุน 58,085,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 58,085,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 34,125,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 23,960,000                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 528,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 528,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 528,000                   

งบรายจ่ายอื่น 528,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 528,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 473,526,700              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 473,526,700              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 22,673,800                

งบอดุหนุน 22,673,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 22,673,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 3,675,800                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 3,811,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 15,187,000                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 450,852,900              

งบอดุหนุน 450,852,900              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 450,852,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 386,471,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 21,020,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 12,483,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 12,003,300                   

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 18,874,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 2,057,200                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 1,263,500                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 1,263,500                 

งบลงทนุ 1,263,500                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเพชรบูรณ์

 ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

เพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์

 จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเพชรบูรณ์

 ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเพชรบูรณ์

 ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์

 จงัหวดัเพชรบูรณ์ จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

เพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 23,200                        

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 793,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 793,700                   

งบลงทนุ 793,700                   

ครุภณัฑ์ 793,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 793,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 33 528,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 33 125,400                      
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รายการระดบัที1่:  เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเพชรบูรณ์

 ต าบลสะเตียง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 7,700                         

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 842,573,674              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 2,327,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 2,327,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 2,327,154                 

งบด าเนินงาน 2,327,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,327,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,327,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 2,400,800                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 2,400,800                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 2,400,800                 

งบลงทนุ 2,400,800                 

ครุภณัฑ์ 2,400,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,400,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนบงึสาม

พนัวทิยาคม ต าบลซบัสมอทอด อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนศรีเทพ

ประชาสรรค ์ต าบลสระกรวด อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนเพชร

ละครวทิยา ต าบลเพชรละคร อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนดงขยุ

วทิยาคม ต าบลดงขยุ อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 601,527,180              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 565,121,500              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 565,121,500              

งบอดุหนุน 565,121,500              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 565,121,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 99578 565,121,500                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 99578 74,285,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 99578 37,672,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 99578 39,471,100                   
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รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 99578 64,197,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 99578 349,494,400                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 36,405,680                

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 18,394,400                

งบลงทนุ 18,394,400                

ครุภณัฑ์ 8,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาไร่เดยีว ต าบลท่าโรง อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโคกปรือ ต าบลบงีกระจบั อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นสระประดู่ ต าบลสระประดู่ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเขม็ทอง ต าบลสามแยก อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นพขุาม ต าบลพขุาม อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นรวมทรพัย ์ต าบลภูน า้หยด อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นวงัใหญ่ ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นบ่อรงั ต าบลบ่อรงั อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นวงัขอน ต าบลคลองกระจงั อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นโคกสะอาด ต าบลโคกสะอาด อ าเภอศรีเทพ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองจอกวงัก าแพง ต าบลสระกรวด อ าเภอศรีเทพ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองหมู ต าบลประดู่งาม อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองยา่งทอย ต าบลหนองยา่งทอย อ าเภอศรีเทพ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นบงึนาจาน ต าบลศรีเทพ อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหว้ยโป่ง-ไผ่ขวาง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาเฉลยีง ต าบลยางงาม อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นวงัโบสถ ์ต าบลวงัโบสถ ์อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นกองทูล(พทิกัษร์าษฎรว์ทิยาคาร) ต าบลกองทูล อ าเภอหนองไผ่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาทุ่ง ต าบลท่าแดง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นกลาง ต าบลวงัท่าด ีอ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นโภชน ์ต าบลบา้นโภชน ์อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเพชรละคร ต าบลเพชรละคร อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองไขว ่ต าบลหนองไขว ่อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนอนุบาลหลม่สกั(ชมุชนบา้นศรีสะอาด) ต าบลตาลเดี่ยว อ าเภอหลม่

สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นปากดุก ต าบลปากดุก อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นดงขวาง ต าบลน า้ชนุ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองแจง ต าบลหนองแจง อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นราหุล ต าบลบงึสามพนั อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นศรีมงคล ต าบลศรีมงคล อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโป่งบุญเจริญ ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นล าตะครอ้ ต าบลกนัจ ุอ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเขาพลวง ต าบลสระแกว้ อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นพญาวงั ต าบลพญาวงั อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นซบัไมแ้ดง ต าบลซบัสมอทอด-วงัพกิลุ อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนอนุบาลเขาคอ้(เจริญทองน่ิมวทิยา) ต าบลเขาคอ้ อ าเภอเขาคอ้ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวทิยา ต าบลริมสมี่วง อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองแม่นา ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนเมอืงกลางวทิยาคม ต าบลบา้นกลาง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนศรีจนัทรว์ทิยาคม รชัมงัคลาภเิษก ต าบลท่าอบิุญ อ าเภอหลม่สกั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนโคกปรงวทิยาคม ต าบลโคกปรง อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,394,400                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,394,400                   

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นนาไร่เดยีว ต าบลท่าโรง อ าเภอวเิชยีรบุรี 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 156,000                      
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รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นโคกปรือ ต าบลบงีกระจบั อ าเภอวเิชยีรบุรี

 จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 218,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นเขม็ทอง ต าบลสามแยก อ าเภอวเิชยีรบุรี 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นพขุาม ต าบลพขุาม อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั แห่ง 1 115,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นรวมทรพัย ์ต าบลภูน า้หยด อ าเภอวเิชยีรบุรี

 จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นวงัใหญ่ ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอวเิชยีรบุรี แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นบ่อรงั ต าบลบ่อรงั อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นวงัขอน ต าบลคลองกระจงั อ าเภอศรีเทพ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 343,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนบา้นโคกสะอาด ต าบลโคกสะอาด 

อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองจอกวงัก าแพง ต าบลสระกรวด 

อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 268,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองหมู ต าบลประดู่งาม อ าเภอศรีเทพ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองยา่งทอย ต าบลหนองยา่งทอย 

อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นบงึนาจาน ต าบลศรีเทพ อ าเภอศรีเทพ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 137,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหว้ยโป่ง-ไผ่ขวาง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอ

หนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นนาเฉลยีง ต าบลยางงาม อ าเภอหนองไผ่ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นวงัโบสถ ์ต าบลวงัโบสถ ์อ าเภอหนองไผ่ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นกองทูล(พทิกัษร์าษฎรว์ทิยาคาร) ต าบล

กองทูล อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 233,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นนาทุ่ง ต าบลท่าแดง อ าเภอหนองไผ่ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นกลาง ต าบลวงัท่าด ีอ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั แห่ง 1 350,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนบา้นโภชน ์ต าบลบา้นโภชน ์อ าเภอหนอง

ไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 205,400                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นเพชรละคร ต าบลเพชรละคร อ าเภอหนอง

ไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองไขว ่ต าบลหนองไขว ่อ าเภอหลม่สกั 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 394,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นปากดุก ต าบลปากดุก อ าเภอหลม่สกั แห่ง 1 342,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นดงขวาง ต าบลน า้ชนุ อ าเภอหลม่สกั แห่ง 1 315,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองแจง ต าบลหนองแจง อ าเภอบงึสาม

พนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นราหุล ต าบลบงึสามพนั อ าเภอบงึสามพนั 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นโป่งบุญเจริญ ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอบงึสาม

พนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นล าตะครอ้ ต าบลกนัจ ุอ าเภอบงึสามพนั 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 224,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นเขาพลวง ต าบลสระแกว้ อ าเภอบงึสามพนั

 จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 223,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นพญาวงั ต าบลพญาวงั อ าเภอบงึสามพนั 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 262,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นซบัไมแ้ดง ต าบลซบัสมอทอด-วงัพกิลุ 

อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนอนุบาลเขาคอ้(เจริญทองน่ิมวทิยา) ต าบลเขาคอ้

 อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 387,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวทิยา ต าบลริมสมี่วง อ าเภอ

เขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 339,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองแม่นา ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขา

คอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 333,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 18,011,280                

งบลงทนุ 18,011,280                

ครุภณัฑ์ 18,011,280                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 12,131,280                   
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนอนุบาลชนแดน ต าบลชนแดน  

อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองกลอย ต าบลตะกดุไร  

อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเขาชะโงก  ต าบลบา้นกลว้ย  

อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโคกยาว  ต าบลลาดแค  อ าเภอ

ชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นทรพัยพ์ทุรา ต าบลซบัพทุรา  

อ าเภอชนแดน  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นดงขยุ  ต าบลดงขยุ  อ าเภอชน

แดน  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นดงขยุใต ้ ต าบลดงขยุ  อ าเภอชน

แดน  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้น กม.28  ต าบลดงขยุ  อ าเภอชน

แดน  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นท่าขา้ม  ต าบลท่าขา้ม  อ าเภอชน

แดน  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเขาคณฑา ต าบลบา้นกลว้ย  

อ าเภอชนแดน  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยงาชา้ง ต าบลพทุธบาท  

อ าเภอชนแดน  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นคลองปลาหมอ ต าบลศาลาลาย  

อ าเภอชนแดน  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนคลองหว้ยนาพฒันาการ  ต าบลชน

แดน อ าเภอชนแดน  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นลาดแค ต าบลลาดแค  อ าเภอชน

แดน  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองใหญ่  ต าบลลาดแค  

อ าเภอชนแดน  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นปากน า้  ต าบลนาป่า  อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นกกไทร  ต าบลนาป่า  อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นขมวด  ต าบลนายม  อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นทุ่งหนิปูน  ต าบลน า้รอ้น  อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโคก  ต าบลบา้นโคก  อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโตก  ต าบลบา้นโตก  อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นยางลาด  ต าบลระวงิ  อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้น กม.2  ต าบลวงัชมภู  อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโนนสะอาด  ต าบลดงมูลเหลก็ 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนเมอืงเพชรบูรณ์  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยผกัไล  ต าบลบา้นโคก อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นพี้  ต าบลบา้นโต า อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นระวงิ  ต าบลระวงิ อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นยาว-ีหว้ยโป่ง ต าบลวงัชมภู  

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นสามแยกวงัชมภู ต าบลวงัชมภู  

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นสะแกงาม  ต าบลหว้ยใหญ่  

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนราชประชานุเคราะห5์7  ต าบลบา้นโตก

  อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นสกัแหง้ ต าบลชอนไพร  อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นวงัโคง้ ต าบลตะเบาะ  อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นตะเบาะ ต าบลตะเบาะ  อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นอมกง ต าบลท่าพล  อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นท่าพล ต าบลท่าพล  อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นดง ต าบลท่าพล  อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโพธิ์ทอง  ต าบลท่าพล  อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นนายม ต าบลนายม  อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุชนบา้นน า้รอ้น  ต าบลน า้รอ้น  

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นสะเดยีง ต าบลในเมอืง  อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นป่าแดง ต าบลป่าเลา  อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเนินสงา่ ต าบลหว้ยสะแก  อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโป่งหวา้ ต าบลหว้ยใหญ่  อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นวงัแช่กลอย ต าบลวงัศาล  อ าเภอ

วงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนน า้ออ้มประชาสรรค ์ต าบลบา้นโคก  

อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นซบัเปิบ ต าบลซบัเปิบ  อ าเภอวงั

โป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโนนตูม ต าบลวงัโป่ง  อ าเภอวงั

โป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นวงัศาล ต าบลวงัศาล  อ าเภอวงั ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนอนุบาลวงัโป่ง  ต าบลวงัโป่ง  อ าเภอวงั

โป่ง  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นวงัหนิ  ต าบลวงัหนิ  อ าเภอวงัโป่ง ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุชนบา้นวงักระดาษเงนิ  ต าบลทา้ย

ดง  อ าเภอวงัโป่ง  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นวงัชะนาง  ต าบลทา้ยดง  อ าเภอ

วงัโป่ง  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนายาว ต าบลทุ่งสมอ  อ าเภอเขา

คอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นทุ่งสมอ ต าบลทุ่งสมอ  อ าเภอ

เขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนอนุบาลเขาคอ้(เจริญทองน่ิมวทิยา)  

ต าบลเขาคอ้ อ าเภอเขาคอ้  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นสะเดาะพงมติรภาพที่ 229  

ต าบลสะเดาะพง  อ าเภอเขาคอ้  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหว้ยน า้ขาว  ต าบลเขก็นอ้ย  

อ าเภอเขาคอ้  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ธรรมนูญกองช่างวทิยา  ต าบลริมสี

ม่วง  อ าเภอเขาคอ้  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยหญา้เครือ ต าบลน า้หนาว  

อ าเภอน า้หนาว  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นทรพัยส์วา่ง  ต าบลน า้หนาว  

อ าเภอน า้หนาว  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน อนุบาลน า้หนาว  ต าบลน า้หนาว 

อ าเภอน า้หนาว  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นแก่งโตน  ต าบลนาซ า  อ าเภอ

หลม่เก่า  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นศิลา  ต าบลศิลา อ าเภอหลม่เก่า  ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นสงเปลอืย  ต าบลศิลา  อ าเภอ

หลม่เก่า  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหว้ยอจีนี  ต าบลตาดกลอย  

อ าเภอหลม่เก่า  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นตาดกลอย  ต าบลตาดกลอย 

อ าเภอหลม่เก่า  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นตาดขา่พฒันา  ต าบลตาดกลอย

 อ าเภอหลม่เก่า  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโจะโหวะ  ต าบลบา้นเนิน  

อ าเภอหลม่เก่า  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดอยน า้เพยีงดนิ  ต าบลบา้นเนิน

 อ าเภอหลม่เก่า  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นวงับาล ต าบลวงับาล  อ าเภอหลม่

เก่า  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นทบัเบกิร่วมใจ  ต าบลวงับาล  

อ าเภอหลม่เก่า  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยสวงิ  ต าบลชา้งตะลูด  

อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นดงน า้เดื่อ  ต าบลชา้งตะลูด  

อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นชา้งตะลูด  ต าบลชา้งตะลูด  

อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนอนุบาลหลม่สกั(ชมุชนบา้นศรีสะอาด) 

 ต าบลตาลเดี่ยว  อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นธารทพิย ์ ต าบลบุ่งน า้เตา้  

อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นท่าขาม  ต าบลลานบ่า  อ าเภอ

หลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองไขว ่ ต าบลหนองไขว ่ 

อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดงขวาง ต าบลน า้ชนุ  อ าเภอ

หลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นวงัมล  ต าบลท่าอบิุญ  อ าเภอ

หลม่สกั  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นน า้กอ้  ต าบลน า้กอ้  อ าเภอหลม่

สกั  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นฝาย  ต าบลน า้กอ้ อ าเภอหลม่สกั ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยลาน  ต าบลน า้ชนุ  อ าเภอ

หลม่สกั  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นน า้ชนุ  ต าบลน า้ชนุ  อ าเภอหลม่

สกั  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นกลาง  ต าบลบา้นกลาง  อ าเภอ

หลม่สกั  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นบุ่งคลา้  ต าบลบุ่งคลา้  อ าเภอ

หลม่สกั  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยระหงส ์ต าบลปากช่อง  

อ าเภอหลม่สกั  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนหนา้ศูนยเ์ครื่องมอืกล ต าบลปากช่อง 

 อ าเภอหลม่สกั  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นน า้ดุกเหนือ ต าบลปากช่อง  

อ าเภอหลม่สกั  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นน า้พ ุต าบลบา้นกลาง  อ าเภอ

หลม่สกั  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นป่าบง ต าบลบา้นกลาง  อ าเภอ

หลม่สกั  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนบา้นติ้ว  ต าบลบา้นติ้ว  อ าเภอ

หลม่สกั  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นวงัยาว ต าบลปากช่อง  อ าเภอ

หลม่สกั  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นท่าชา้ง ต าบลหว้ยไร่  อ าเภอ

หลม่สกั  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นวงัร่อง ต าบลหว้ยไร่  อ าเภอ

หลม่สกั  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 144,420                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,880,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบัสมพงษ ์ต าบลซบัไมแ้ดง อ าเภอบงึสามพนั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นราษฎรเ์จริญ ต าบลกนัจ ุอ าเภอบงึสามพนั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถ า้มงคลชยั ต าบลน า้รอ้น อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบัตะแบก ต าบลยางสาว อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาสูงราษฎรบ์  ารุง ต าบลยางสาว อ าเภอวเิชยีรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดาดอดุม ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสงา่ ต าบลพขุาม อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนรฐัประชานุสรณ์ ต าบลซบันอ้ย อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกระทุ่ม ต าบลพขุาม อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไทรทอง ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแสงมณีวทิยา ต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอวเิชยีรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นภูน า้หยด ต าบลภูน า้หยด อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพระที่น ัง่ ต าบลภูน า้หยด อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพรหมประชาสรรค ์ต าบลภูน า้หยด อ าเภอวเิชยีร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกระทุ่มทองประชาสรรค ์ต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอ

วเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ออ้ม ต าบลยางสาว อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้เดอืด ต าบลโคกปรง อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวลัลภานุสรณ์ ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัลกึ ต าบลภูน า้หยด อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองบง ต าบลน า้รอ้น อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบักระโซ ่ต าบลยางสาว อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขายางโปร่ง ต าบลโคกปรง อ าเภอวเิชยีรบุรี ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพทะเลประชาสรรค ์ต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอ

วเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองคลา้ ต าบลพเุตย อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพรหมยาม ต าบลสามแยก อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมาบสมอสามคัคี ต าบลท่าโรง อ าเภอวเิชยีรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงันอ้ย ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบัอลีมุ ต าบลโคกปรง อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฟบุสะแก ต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอวเิชยีรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไร่ตาพฒุ ต าบลสามแยก อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบันอ้ย ต าบลซบันอ้ย อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบุมะกรูด ต าบลท่าโรง อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าโรง ต าบลท่าโรง อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบัสวสัดิ์ ต าบลโคกปรง อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสามคัคีพฒันา ต าบลภูน า้หยด อ าเภอวเิชยีรบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาน า้โครม ต าบลนาสนุ่น อ าเภอศรีเทพ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นด่านเจริญชยั ต าบลหนองยา่งทอย อ าเภอศรีเทพ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นรงัยอ้ย ต าบลหนองยา่งทอย อ าเภอศรีเทพ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีเทพนอ้ย ต าบลศรีเทพ อ าเภอศรีเทพ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นร่องหอยพฒันา ต าบลสระกรวด อ าเภอศรีเทพ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นม่วงชมุ ต าบลคลองกระจงั อ าเภอศรีเทพ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาสวรรค ์ต าบลคลองกระจงั อ าเภอศรีเทพ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสระกรวด ต าบลสระกรวด อ าเภอศรีเทพ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัขาม ต าบลสระกรวด อ าเภอศรีเทพ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัติธรรม ต าบลประดู่งาม อ าเภอศรีเทพ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบันอ้ยพฒันา ต าบลหนองยา่งทอย อ าเภอศรีเทพ ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองจอกวงัก าแพง ต าบลสระกรวด อ าเภอศรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจดัสรร ต าบลนาสนุ่น อ าเภอศรีเทพ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบัหนิเพลงิ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอศรีเทพ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาสนุ่น ต าบลนาสนุ่น อ าเภอศรีเทพ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสะแกสี ่ต าบลโคกสะอาด อ าเภอศรีเทพ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแควป่าสกั ต าบลนาสนุ่น อ าเภอศรีเทพ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกหนิ ต าบลสระกรวด อ าเภอศรีเทพ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาคลงั ต าบลคลองกระจงั อ าเภอศรีเทพ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหมู ต าบลประดู่งาม อ าเภอศรีเทพ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นด่านไทรสามคัคี ต าบลประดู่งาม อ าเภอศรีเทพ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกตะขบ ต าบลนาสนุ่น อ าเภอศรีเทพ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าไมท้อง ต าบลศรีเทพ อ าเภอศรีเทพ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองกรวด ต าบลนาเฉลยีง อ าเภอหนองไผ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัอ่าง ต าบลบวัวฒันา อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองกะโบน ต าบลบา้นโภชน ์อ าเภอหนองไผ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินมะค่า ต าบลบวัวฒันา อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสระหมืน่เชยีง ต าบลวงัโบสถ ์อ าเภอหนองไผ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไร่ขอนยางขวาง ต าบลท่าแดง อ าเภอหนองไผ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบัเดื่อ ต าบลบา้นโภชน ์อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบวัวฒันา ต าบลบวัวฒันา อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าสวาย ต าบลท่าแดง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นล าตาเณร ต าบลบวัวฒันา อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าคาย ต าบลบ่อไทย อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินพฒันา ต าบลกองทูล อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        



84 / 148

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัเหว ต าบลยางงาม อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบัวารินทร ์ต าบลบวัวฒันา อ าเภอหนองไผ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตะกดุงาม ต าบลวงัโบสถ ์อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเฉลยีงทอง ต าบลท่าดว้ง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้เขยีว ต าบลกองทูล อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าเยีย่ม ต าบลท่าแดง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาวงัแหน ต าบลบ่อไทย อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินสวรรค ์ต าบลบา้นโภชน ์อ าเภอหนองไผ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบักระถนิทอง ต าบลบ่อไทย อ าเภอหนองไผ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไทรทอง ต าบลวงัโบสถ ์อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบัตะเคียนทอง ต าบลเพชรละคร อ าเภอหนองไผ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางยาง ต าบลท่าดว้ง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นล าพาด ต าบลหนองไผ่ อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยตลาด ต าบลท่าดว้ง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัโตก ต าบลนาเฉลยีง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบัชมภู ต าบลบา้นโภชน ์อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองยาง ต าบลหนองไผ่ อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปู่จา้ว ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสระเกษ ต าบลเพชรละคร อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนลูกจนัทนปิ์ยะอยุ ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ลดั ต าบลพทุธบาท อ าเภอชนแดน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินสวา่ง ต าบลตะกดุไร อ าเภอชนแดน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขานอ้ย ต าบลตะกดุไร อ าเภอชนแดน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาบ่อทอง ต าบลท่าขา้ม อ าเภอชนแดน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกฏุพิระ ต าบลท่าขา้ม อ าเภอชนแดน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถ า้แกว้ ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกเจริญ ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบัสทีอง ต าบลพทุธบาท อ าเภอชนแดน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกหนองจอก ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองระมาน ต าบลดงขยุ อ าเภอชนแดน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกกจ ัน่ ต าบลพทุธบาท อ าเภอชนแดน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งนกแกว้ ต าบลตะกดุไร อ าเภอชนแดน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัรวก ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอชนแดน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนธาราคีรี ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบุ่งคลา้ ต าบลดงขยุ อ าเภอชนแดน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบัเจริญ ต าบลซบัพทุรา อ าเภอชนแดน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศาลาลาย ต าบลศาลาลาย อ าเภอชนแดน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตะกดุเป้า ต าบลท่าขา้ม อ าเภอชนแดน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองตาด ต าบลพทุธบาท อ าเภอชนแดน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบัขลงุ ต าบลศาลาลาย อ าเภอชนแดน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกส าราญ ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอชนแดน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงลาน ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสายสมร ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยตูม ต าบลพทุธบาท อ าเภอชนแดน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาสกั ต าบลตะกดุไร อ าเภอชนแดน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลาดนอ้ย ต าบลพทุธบาท อ าเภอชนแดน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งตาเบา้ ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัปลาช่อน ต าบลท่าขา้ม อ าเภอชนแดน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตะกดุจ ัน่ ต าบลท่าขา้ม อ าเภอชนแดน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกลว้ย ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอชนแดน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสูง ต าบลท่าขา้ม อ าเภอชนแดน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัจาน ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเฉลยีงลบั ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบุ่งกกเรียง ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนา ต าบลนาง ัว่ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นล าป่าสกัมูล ต าบลดงมูลเหลก็ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนตาดหมอกวทิยา ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัซอง ต าบลท่าพล อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งแค ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงมูลเหลก็ ต าบลดงมูลเหลก็ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางกดุ ต าบลระวงิ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้เดื่อใต ้ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาป่า ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชอนไพร ต าบลชอนไพร อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนตะแบก ต าบลดงมูลเหลก็ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกงกะยาง ต าบลบา้นโคก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าม่วง ต าบลท่าพล อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้เดื่อ ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยแหน ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองหว้ยนา ต าบลวงัชมภู อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าบง ต าบลตะเบาะ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองบง ต าบลดงมูลเหลก็ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแหวน ต าบลหว้ยสะแก อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาขาด ต าบลตะเบาะ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้ต าบลตะเบาะ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวันา ต าบลนายม อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชยัมงคล ต าบลหว้ยสะแก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพธิ์งาม ต าบลท่าพล อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางหวัลม ต าบลวงัชมภู อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบุฉนวน ต าบลน า้รอ้น อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่ากกตาล ต าบลดงมูลเหลก็ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบัขอ่ย ต าบลวงัชมภู อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้เลา ต าบลบา้นโคก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถ า้น า้บงั ต าบลนายม อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัขอนมติรภาพที่ 137 ต าบลระวงิ อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหลงุ ต าบลวงัชมภู อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยใหญ่ ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยนาค ต าบลหว้ยสะแก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพล า ต าบลป่าเลา อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองสาร ต าบลนาง ัว่ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัทอง ต าบลวงัชมภู อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าเลา ต าบลป่าเลา อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองส าโรง ต าบลชอนไพร อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบง ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไร่เหนือ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโตกใต ้ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไร่ฝาย ต าบลวงัโป่ง อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัหนิซอง ต าบลวงัหนิ อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่วงัตะเคียน ต าบลวงัหนิ อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงหลง ต าบลทา้ยดง อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทางขา้ม ต าบลวงัโป่ง อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองน า้คนั ต าบลซบัเปิบ อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงลกึ ต าบลวงัศาล อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัขอน ต าบลทา้ยดง อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นด่านชา้ง ต าบลทา้ยดง อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัใหญ่ ต าบลวงัหนิ อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัพลบั ต าบลวงัหนิ อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าแดง(เขาคอ้) ต าบลเขาคอ้ อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยขอนหาด ต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาคอ้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยหนิลบั ต าบลวงักวาง อ าเภอน า้หนาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกกกะบก ต าบลโคกมน อ าเภอน า้หนาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยกะโปะ ต าบลหลกัด่าน อ าเภอน า้หนาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซ าม่วง ต าบลวงักวาง อ าเภอน า้หนาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฟองใต ้ต าบลวงักวาง อ าเภอน า้หนาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงคลอ้ ต าบลวงักวาง อ าเภอน า้หนาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยขอ่ย ต าบลศิลา อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าผู ต าบลหนิฮาว อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นภูผกัไซ ่ต าบลหนิฮาว อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิโงน่ ต าบลศิลา อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินมติรภาพที่ 47 ต าบลบา้นเนิน อ าเภอหลม่เก่า ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิฮาว ต าบลหนิฮาว อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงักน้หวด ต าบลศิลา อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตาดขา่พฒันาสาขาบา้นกกกลว้ยนวน ต าบลตาด

กลอย อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิโงน่สาขาบา้นสกังา่ ต าบลศิลา อ าเภอหลม่เก่า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอุ่มกะทาด ต าบลศิลา อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาเกาะ ต าบลนาเกาะ อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยผกักูด ต าบลศิลา อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ออ้ย ต าบลนาเกาะ อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาแซง ต าบลนาแซง อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองยาว ต าบลหนิฮาว อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้สรา้ง ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิกลิ้ง ต าบลหลม่เก่า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัขอน ต าบลตาดกลอย อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเล ต าบลหนิฮาว อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งสามขา ต าบลศิลา อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัเวนิ ต าบลหลม่เก่า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยอจีนีสาขาบา้นหว้ยโป่งน า้ ต าบลตาดกลอย 

อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทุ่งธงไชย ต าบลหลม่เก่า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ขอบ ต าบลหนิฮาว อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอเีลศิ ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัแกว้ ต าบลหลม่เก่า อ าเภอหลม่เก่า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นหว้ยมะเขอื ต าบลนาแซง อ าเภอหลม่เก่า ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าขา้ม ต าบลวงับาล อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัเวนิพฒันา ต าบลตาดกลอย อ าเภอหลม่เก่า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเขยีว ต าบลศิลา อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหมอืงแบ่ง ต าบลวงับาล อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพรา้ว ต าบลบา้นเนิน อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าดนิแดง ต าบลท่าอบิุญ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลสกัหลง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัรู ( เฉลมิรฐัวทิยาคาร ) ต าบลสกัหลง อ าเภอ

หลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสกัหลง ต าบลสกัหลง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสวา่ง ต าบลหนองสวา่ง อ าเภอหลม่สกั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยกอก ต าบลฝายนาแซง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฝายนาแซง ต าบลฝายนาแซง อ าเภอหลม่สกั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าอบิุญ ต าบลท่าอบิุญ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศรีจนัดาธรรม ต าบลปากช่อง อ าเภอหลม่สกั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ค า ต าบลปากช่อง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบุ่ง ต าบลท่าอบิุญ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าแกเครือ ต าบลบา้นติ้ว อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกกโอ ต าบลน า้ชนุ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงทพิย ์ต าบลท่าอบิุญ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองคนั ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนสวา่ง ต าบลสกัหลง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองปลาซวิ ต าบลหนองไขว ่อ าเภอหลม่สกั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองปลา ต าบลน า้เฮี้ย อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองสฟีนั ต าบลลานบ่า อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโสกเดื่อ ต าบลน า้ชนุ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวันาเลา ต าบลบา้นติ้ว อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโสก ต าบลบา้นโสก อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซ าภู ต าบลชา้งตะลูด อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวันา ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศรีทอง ต าบลปากช่อง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสม้เลา ต าบลบา้นโสก อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 25 ต าบลบุ่งน า้เตา้ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากดุก ต าบลปากดุก อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนทอง ต าบลหนองไขว ่อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนพ่อขนุผาเมอืงอปุถมัภ ์ต าบลบา้นหวาย อ าเภอหลม่สกั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไร่นางาม ต าบลบา้นไร่ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นร่องกะถนิ ต าบลบา้นกลาง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากหว้ยขอนแก่น ต าบลตาลเดี่ยว อ าเภอหลม่สกั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนพ่อขนุผาเมอืงร าลกึ ต าบลน า้ชนุ อ าเภอหลม่สกั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยไร่ ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัโป่ง ต าบลลานบ่า อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลานบ่า ต าบลลานบ่า อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าโก ต าบลตาลเดี่ยว อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากออก ต าบลปากช่อง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยคนทา ต าบลบุ่งน า้เตา้ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบงึ ต าบลฝายนาแซง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นร่องดู่ ต าบลลานบ่า อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่ากกแก ต าบลตาลเดี่ยว อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่วทิยา ต าบลตาลเดี่ยว อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองออ้ ต าบลปากช่อง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากหว้ยด่าน ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งชา้ง ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแก่งยาว ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้เฮี้ย ต าบลน า้เฮี้ย อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวาย ต าบลบา้นหวาย อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฝายวงับอน ต าบลน า้ชนุ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจางวาง ต าบลลานบ่า อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัขอนดู่ ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนครเดดิ ต าบลลานบ่า อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ออ้ม ต าบลน า้ชนุ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นร่องบง ต าบลบา้นหวาย อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต าบลบา้นหวาย อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองขาม ต าบลบา้นติ้ว อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยสวงินอ้ย ต าบลชา้งตะลูด อ าเภอหลม่สกั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัปลา ต าบลพญาวงั อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบัส าราญเหนือ ต าบลพญาวงั อ าเภอบงึสามพนั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตะกรุดหนิ ต าบลซบัสมอทอด อ าเภอบงึสามพนั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินสมบูรณ์ ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอบงึสามพนั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบับอน ต าบลกนัจ ุอ าเภอบงึสามพนั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางสาว ต าบลศรีมงคล อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองตะครอ้ ต าบลหนองแจง อ าเภอบงึสามพนั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสระแกว้ ต าบลสระแกว้ อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกนัจ ุต าบลกนัจ ุอ าเภอบงึสามพนั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทรพัยเ์กษตร ต าบลบงึสามพนั อ าเภอบงึสามพนั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต าบลกนัจ ุอ าเภอบงึสามพนั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบัสามคัคี ต าบลพญาวงั อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัไลย ์ต าบลสระแกว้ อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเขาเจริญธรรม ต าบลหนองแจง อ าเภอบงึสามพนั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบัส าราญใต ้ต าบลพญาวงั อ าเภอบงึสามพนั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิดาดนอ้ย ต าบลซบัสมอทอด อ าเภอบงึสามพนั ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 234,508,540              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 2,985,680                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 2,985,680                 

งบลงทนุ 2,985,680                 

ครุภณัฑ์ 2,985,680                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,985,680                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยขอนหาด ต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ซบัเจริญ ต าบลซบัพทุรา อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เขานอ้ย ต าบลตะกดุไร อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัรวก ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกยาว ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ศาลาลาย ต าบลศาลาลาย อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ซบัขลงุ ต าบลศาลาลาย อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สกัแหง้ ต าบลชอนไพร อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่าบง ต าบลตะเบาะ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โพธิ์ทอง ต าบลท่าพล อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ถ า้น า้บงั ต าบลนายม อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยผกัไล ต าบลบา้นโคก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 10 14,800                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้นพี้

 ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนการ

ไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสงเคราะห ์2 (บา้นพนานิคม) ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ซบัขอ่ย ต าบลวงัชมภู อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัทอง ต าบลวงัชมภู อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โป่งหวา้ ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงับาล ต าบลวงับาล อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 36 53,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองเล ต าบลหนิฮาว อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่าดนิแดง ต าบลท่าอบิุญ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 9 13,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดงทพิย ์ต าบลท่าอบิุญ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กลาง ต าบลบา้นกลาง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 27 39,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โสก ต าบลบา้นโสก อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บุ่งคลา้ ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 41 60,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

น า้ดุกเหนือ ต าบลปากช่อง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนหนา้

ศูนยเ์ครื่องมอืกล ต าบลปากช่อง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

หนองปลาซวิ ต าบลหนองไขว ่อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดงขยุใต ้ต าบลดงขยุ อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองตาด ต าบลพทุธบาท อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโคกยาว ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นศาลาลาย ต าบลศาลาลาย อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสระแกว้ ต าบลสระแกว้ อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนสะอาด ต าบลดงมูลเหลก็ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดง ต าบลท่าพล อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นปากน า้ ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโตก ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 59,800                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นป่าแดง ต าบลป่าเลา อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้น กม.2 ต าบลวงัชมภู อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโป่งหวา้ ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นวงัชะนาง ต าบลทา้ยดง อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนตูม ต าบลวงัโป่ง อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแก่งหนิปูน ต าบลสามแยก อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาตะกดุ ต าบลศรีเทพ อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นตีบใต ้ต าบลบ่อไทย อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแก่งโตน ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโป่งสามขา ต าบลศิลา อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนิกลิ้ง ต าบลหลม่เก่า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นท่าอบิุญ ต าบลท่าอบิุญ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองคนั ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เขก็นอ้ย ต าบลเขก็นอ้ย อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 185 273,800                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเขก็

นอ้ย ต าบลเขก็นอ้ย อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 150 237,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

น า้ขาว ต าบลเขก็นอ้ย อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นเขก็

นอ้ย ต าบลเขก็นอ้ย อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 151 253,680                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ยน า้

ขาว ต าบลเขก็นอ้ย อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเขก็นอ้ย ต าบลเขก็นอ้ย อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยน า้ขาว ต าบลเขก็นอ้ย อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 160,241,360              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 123,744,400              

งบลงทนุ 123,744,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 123,744,400                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนคลองหว้ยนา

พฒันาการ ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 600,000                      
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รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นหว้ยผกักูด 

ต าบลศิลา อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 95,315,300                   

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นสามแยกวงัชมภู ต าบลวงัชมภู อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้น กม.28 ต าบลดงขยุ อ าเภอชนแดน จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นโนนตูม ต าบลวงัโป่ง อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นยาว-ีหว้ยโป่ง ต าบลวงัชมภู อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์

 จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 103/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นกกไทร ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 103/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นนาง ัว่ (เจริญวทิยาคาร) ต าบลนาง ัว่ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั หลงั 1 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นท่ากกตาล 

ต าบลดงมูลเหลก็ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 393,000                      

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

ตะเบาะ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 393,000                      

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

บา้นกลว้ย อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

ปากน า้ ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนบา้น

โพธิ์ทอง ต าบลท่าพล อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนธาราคีรี

 ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 8 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่ง 4 ชัน้บน 4) โรงเรียนบา้นหว้ยลาด ต าบลหลกัด่าน อ าเภอน า้หนาว หลงั 1 5,402,000                    

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

ธุรการ โรงเรียนบา้นวงัยาว ต าบลปากช่อง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 2,304,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นน า้ชนุ ต าบลน า้ชนุ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นหว้ยหนิลบั ต าบลวงักวาง อ าเภอน า้หนาว จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นปากดุก ต าบลปากดุก 

อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นหว้ยลาด ต าบล

หลกัด่าน อ าเภอน า้หนาว จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นหลกัด่าน ต าบล

หลกัด่าน อ าเภอน า้หนาว จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นน า้ดุกเหนือ 

ต าบลปากช่อง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นวงัยาว ต าบลปาก

ช่อง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นน า้ค า ต าบลปาก

ช่อง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 506,200                      
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นซบันอ้ย ต าบลซบันอ้ย อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นหนองโป่ง ต าบลบ่อรงั อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นหว้ยโป่ง-ไผ่ขวาง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอหนองไผ่ หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นพญาวงั ต าบลพญาวงั อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นหนองแจง ต าบลหนองแจง อ าเภอบงึสามพนั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นหนองสะแก ต าบลบ่อรงั อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นซบัสมบูรณ์ ต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอวเิชยีรบุรี หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นศรีมงคล ต าบลศรีมงคล อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นนาตะกดุ ต าบลศรีเทพ อ าเภอศรีเทพ จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 103/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นวงัใหญ่ ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 103/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นหนองพลวง ต าบลกนัจ ุอ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 103/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นคลองกระจงัวงัไทร ต าบลคลองกระจงั อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นหว้ยน า้ขาว ต าบลเขก็นอ้ย อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 1,663,000                    

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 8,555,500                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,364,100                    

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โนนสะอาด ต าบลดงมูลเหลก็ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนบา้นสงเปลอืย 

ต าบลศิลา อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 421,700                      

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนบา้นป่าบง ต าบล

บา้นกลาง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 421,700                      

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนบา้นวงัมล ต าบลท่าอบิุญ

 อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 884,300                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

กองทูล (พทิกัษร์าษฎรว์ทิยาคาร) ต าบลกองทูล อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

เขาเจริญธรรม ต าบลหนองแจง อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

วงัลกึ ต าบลภูน า้หยด อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 24,865,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าขา้ม ต าบลท่าขา้ม อ าเภอชนแดน จงัหวดั แห่ง 1 377,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยาว-ีหว้ยโป่ง ต าบลวงัชมภู อ าเภอเมอืง แห่ง 1 249,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัศาล ต าบลวงัศาล อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดั แห่ง 1 145,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขาคณฑา ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอชนแดน แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกยาว ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนายม ต าบลนายม อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ แห่ง 1 169,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่ากกตาล ต าบลดงมูลเหลก็ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพธิ์งาม ต าบลท่าพล อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ แห่ง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาป่า ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นใหม่วงัตะเคียน ต าบลวงัหนิ อ าเภอวงัโป่ง แห่ง 1 99,600                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยตูม ต าบลพทุธบาท อ าเภอชนแดน จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางลาด ต าบลระวงิ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ แห่ง 1 199,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเมอืงเพชรบูรณ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ แห่ง 1 134,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทรพัยพ์ทุรา ต าบลซบัพทุรา อ าเภอชนแดน แห่ง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัขอนมติรภาพที่ 137 ต าบลระวงิ อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวันา ต าบลนายม อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั แห่ง 1 153,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพธิ์ทอง ต าบลท่าพล อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัโคง้ ต าบลตะเบาะ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ แห่ง 1 235,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นซบัเปิบ ต าบลซบัเปิบ อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเนินสงา่ ต าบลหว้ยสะแก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ แห่ง 1 181,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นถ า้น า้บงั ต าบลนายม อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาง ัว่ (เจริญวทิยาคาร) ต าบลนาง ัว่ อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกลว้ย ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอชนแดน จงัหวดั แห่ง 1 173,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสะอาด ต าบลดงมูลเหลก็ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 240,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปากน า้ ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนคลองหว้ยนาพฒันาการ ต าบลชนแดน อ าเภอชน แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัชะนาง ต าบลทา้ยดง อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดั แห่ง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัรวก ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอชนแดน จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกฏุพิระ ต าบลท่าขา้ม อ าเภอชนแดน จงัหวดั แห่ง 1 163,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนน า้ออ้มประชาสรรค ์ต าบลวงัหนิ อ าเภอวงัโป่ง แห่ง 1 141,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองหว้ยนา ต าบลวงัชมภู อ าเภอเมอืง แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพี้ ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั แห่ง 1 227,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัแช่กลอย ต าบลวงัศาล อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดั แห่ง 1 123,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองสาร ต าบลนาง ัว่ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคก ต าบลบา้นโคก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบง ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยงาชา้ง ต าบลพทุธบาท อ าเภอชนแดน แห่ง 1 122,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัทอง ต าบลวงัชมภู อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางกดุ ต าบลระวงิ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ แห่ง 1 106,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นชอนไพร ต าบลชอนไพร อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นซบัขลงุ ต าบลศาลาลาย อ าเภอชนแดน จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัหนิ ต าบลวงัหนิ อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวดั แห่ง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงลกึ ต าบลวงัศาล อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดั แห่ง 1 148,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกงกะยาง ต าบลบา้นโคก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ แห่ง 1 224,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเฉลยีงลบั ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นระวงิ ต าบลระวงิ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบุ่งคลา้ ต าบลดงขยุ อ าเภอชนแดน จงัหวดั แห่ง 1 51,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโตก ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ แห่ง 1 223,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นน า้รอ้น ต าบลน า้รอ้น อ าเภอเมอืง แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งตาเบา้ ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน จงัหวดั แห่ง 1 178,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลาดแค ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวดั แห่ง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศาลาลาย ต าบลศาลาลาย อ าเภอชนแดน จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นซบัขอ่ย ต าบลวงัชมภู อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ แห่ง 1 188,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกกไทร ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ แห่ง 1 215,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนตาดหมอกวทิยา ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ แห่ง 1 74,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้ต าบลตะเบาะ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งนกแกว้ ต าบลตะกดุไร อ าเภอชนแดน แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงน า้เดื่อ ต าบลชา้งตะลูด อ าเภอหลม่สกั แห่ง 1 167,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงักวาง ต าบลวงักวาง อ าเภอน า้หนาว จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสงเปลอืย ต าบลศิลา อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบุ่งคลา้ ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นซ าภู ต าบลชา้งตะลูด อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั แห่ง 1 151,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยอจีนี ต าบลตาดกลอย อ าเภอหลม่เก่า แห่ง 1 179,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัรู (เฉลมิรฐัวทิยาคาร) ต าบลสกัหลง อ าเภอ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองปลาซวิ ต าบลหนองไขว ่อ าเภอหลม่สกั แห่ง 1 301,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้กอ้ ต าบลน า้กอ้ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าอบิุญ ต าบลท่าอบิุญ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั แห่ง 1 214,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสะเดาะพงมติรภาพที่ 229 ต าบลสะเดาะพง 

อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 193,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งสามขา ต าบลศิลา อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงขวาง ต าบลน า้ชนุ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั แห่ง 1 173,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงทพิย ์ต าบลท่าอบิุญ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั แห่ง 1 130,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเล ต าบลหนิฮาว อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัมล ต าบลท่าอบิุญ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนทอง ต าบลหนองไขว ่อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั แห่ง 1 192,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าบง ต าบลบา้นกลาง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั แห่ง 1 253,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้ดุกเหนือ ต าบลปากช่อง อ าเภอหลม่สกั แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโจะโหวะ ต าบลบา้นเนิน อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดั แห่ง 1 301,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเนินมติรภาพที4่7 ต าบลบา้นเนิน อ าเภอหลม่เก่า แห่ง 1 109,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นชา้งตะลูด ต าบลชา้งตะลูด อ าเภอหลม่สกั แห่ง 1 291,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าแดง (เขาคอ้) ต าบลเขาคอ้ อ าเภอเขาคอ้ แห่ง 1 112,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัศรีทอง ต าบลปากช่อง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั แห่ง 1 143,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัยาว ต าบลปากช่อง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั แห่ง 1 195,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยขอนหาด ต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาคอ้ แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นธารทพิย ์ต าบลบุ่งน า้เตา้ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั แห่ง 1 304,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนิกลิ้ง ต าบลหลม่เก่า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกเจริญ ต าบลบ่อไทย อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลบงึสามพนั (ซบัสมอทอด) ต าบลซบัสมอทอด

 อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 380,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัขอน ต าบลคลองกระจงั อ าเภอศรีเทพ จงัหวดั แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกส าราญ ต าบลน า้รอ้น อ าเภอวเิชยีรบุรี แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเนินถาวร ต าบลนาสนุ่น อ าเภอศรีเทพ จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าดว้ง ต าบลท่าดว้ง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัไผ่ ต าบลบ่อรงั อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขม็ทอง ต าบลสามแยก อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบงึสามพนั ต าบลบงึสามพนั อ าเภอบงึสามพนั แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเกาะแกว้ ต าบลคลองกระจงั อ าเภอศรีเทพ แห่ง 1 200,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเพชรละคร ต าบลเพชรละคร อ าเภอหนองไผ่ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปากตก ต าบลยางงาม อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งเศรษฐ ีต าบลสระกรวด อ าเภอศรีเทพ จงัหวดั แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองตะครอ้ ต าบลหนองแจง อ าเภอบงึสามพนั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเนินสะอาด ต าบลยางสาว อ าเภอวเิชยีรบุรี แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกองทูล (พทิกัษร์าษฎรว์ทิยาคาร) ต าบลกองทูล 

อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกกรวด ต าบลกนัจ ุอ าเภอบงึสามพนั จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นซบัตะแบก ต าบลยางสาว อ าเภอวเิชยีรบุรี แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตีบใต ้ต าบลบ่อไทย อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสามคัคีพฒันา ต าบลภูน า้หยด อ าเภอวเิชยีรบุรี แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสนัเจริญโป่งสะทอน ต าบลท่าดว้ง อ าเภอหนอง แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแสงมณีวทิยา ต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอวเิชยีรบุรี แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหมู ต าบลประดู่งาม อ าเภอศรีเทพ จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนรฐัประชานุสรณ์ ต าบลซบันอ้ย อ าเภอวเิชยีรบุรี แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจดัสรร ต าบลนาสนุ่น อ าเภอศรีเทพ จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงันอ้ย ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกคงสมโภชน ์ต าบลบา้นโภชน ์อ าเภอหนองไผ่ แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาสนุ่น ต าบลนาสนุ่น อ าเภอศรีเทพ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพระที่น ัง่ ต าบลภูน า้หยด อ าเภอวเิชยีรบุรี แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวัโตก ต าบลนาเฉลยีง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแควป่าสกั ต าบลนาสนุ่น อ าเภอศรีเทพ จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นซบัอลีมุ ต าบลโคกปรง อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสระเกษ ต าบลเพชรละคร อ าเภอหนองไผ่ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นซบันอ้ยพฒันา ต าบลหนองยา่งทอย อ าเภอศรี แห่ง 1 120,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวลัลภานุสรณ์ ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นร่องหอยพฒันา ต าบลสระกรวด อ าเภอศรีเทพ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไทรทอง ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเนินพฒันา ต าบลกองทูล อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั แห่ง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเนินมะค่า ต าบลบวัวฒันา อ าเภอหนองไผ่ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัอ่าง ต าบลบวัวฒันา อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขก็นอ้ย ต าบลเขก็นอ้ย อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดั แห่ง 1 365,000                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 20,280,720                

งบลงทนุ 20,280,720                

ครุภณัฑ์ 20,280,720                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 552,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นหนองไขว ่

ต าบลหนองไขว ่อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหว้ยขอ่ย ต าบลศิลา อ าเภอหลม่เก่า เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นน า้ชนุ ต าบลน า้ชนุ อ าเภอหลม่สกั เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองยาว ต าบลหนิฮาว อ าเภอหลม่เก่า เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นวงัขอน ต าบลตาดกลอย อ าเภอหลม่ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นฝาย ต าบล

น า้กอ้ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนบา้นหนองไขว ่ต าบลหนองไขว ่

อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตู ้ 5 27,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนบา้นธารทพิย ์ต าบลบุ่งน า้เตา้ 

อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตู ้ 9 49,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้นบุ่ง 

ต าบลท่าอบิุญ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ใบ 1 6,400                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนบา้น

บุ่ง ต าบลท่าอบิุญ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ใบ 1 5,200                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 11,333,400                   

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโพธิ์ทอง ต าบล

ท่าพล อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนายม ต าบล

นายม อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นขมวด ต าบล

นายม อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นยางลาด ต าบล

ระวงิ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเนินสงา่ ต าบล

หว้ยสะแก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสะแกงาม ต าบล

หว้ยใหญ่ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนคลองหว้ยนา

พฒันาการ ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ ต าบล

ลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นวงัแช่กลอย 

ต าบลวงัศาล อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนน า้ออ้มประชาสรรค ์

ต าบลวงัหนิ อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นชา้งตะลูด ต าบล

ชา้งตะลูด อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหว้ยลาน ต าบล

น า้ชนุ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นน า้ชนุ ต าบลน า้

ชนุ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นน า้พ ุต าบลบา้น

กลาง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นป่าบง ต าบลบา้น

กลาง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นวงัยาว ต าบลปาก

ช่อง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นวงัร่อง ต าบลหว้ย

ไร่ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหว้ยสนามทราย 

ต าบลโคกมน อ าเภอน า้หนาว จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหว้ยน า้ขาว ต าบล

เขก็นอ้ย อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นซบันอ้ย ต าบล

ซบันอ้ย อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองสะแก 

ต าบลบ่อรงั อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นใหม่วไิลวลัย ์

ต าบลบ่อรงั อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองไมส้อ 

ต าบลบ่อรงั อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองโป่ง ต าบล

บ่อรงั อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นตะกดุไผ่ ต าบลพุ

เตย อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเนินสะอาด 

ต าบลยางสาว อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นล านารวย ต าบล

สระประดู่ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นแก่งหนิปูน ต าบล

สามแยก อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นคลองกระจงัวงั

ไทร ต าบลคลองกระจงั อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองสรวง 

ต าบลคลองกระจงั อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเกาะแกว้ ต าบล

คลองกระจงั อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นคลองดู่ ต าบล

คลองกระจงั อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นทุ่งเศรษฐ ีต าบล

สระกรวด อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโคกเจริญ ต าบล

บ่อไทย อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองชมุแสง 

ต าบลหนองแจง อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนพชัรพทิยาคม ต าบล

นาป่า อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนผาแดงวทิยาคม 

ต าบลปากช่อง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนซบัสมบูรณ์วทิยาคม 

ต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนศรีมงคลวทิยาคม 

ต าบลศรีมงคล อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 251,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นเขายางโปร่ง 

ต าบลโคกปรง อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นเนินคนธา 

ต าบลท่าแดง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นพระที่น ัง่ ต าบล

ภูน า้หยด อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นโคกเจริญ 

ต าบลบ่อไทย อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นคลองตะพานหนิ

 ต าบลวงัโบสถ ์อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นตะเบาะ ต าบลตะ

เบาะ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นเนิน

มติรภาพที4่7 ต าบลบา้นเนิน อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นเนินสะอาด 

ต าบลยางสาว อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นสนัติธรรม 

ต าบลประดู่งาม อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นซบัชมภู 

ต าบลบา้นโภชน ์อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นสระแกว้ 

ต าบลสระแกว้ อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นสระประดู่ 

ต าบลสระประดู่ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นรงัยอ้ย 

ต าบลหนองยา่งทอย อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นบวัวฒันา 

ต าบลบวัวฒันา อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัเขาเจริญธรรม

 ต าบลหนองแจง อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นไร่เหนือ 

ต าบลบวัวฒันา อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 12,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นคลองกระจงั

วงัไทร ต าบลคลองกระจงั อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นแควป่าสกั 

ต าบลนาสนุ่น อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นโคกตะขบ 

ต าบลนาสนุ่น อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นจดัสรร 

ต าบลนาสนุ่น อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หว้ยอจีนี ต าบลตาดกลอย อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 217,300                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นดงขวาง ต าบลน า้ชนุ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลสกัหลง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนบา้นพเุตย ต าบลพเุตย อ าเภอวเิชยีรบุรี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นซบัไมแ้ดง ต าบลซบัไมแ้ดง อ าเภอบงึสามพนั 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นแก่งโตน ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดั เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นล าตาเณร ต าบลบวัวฒันา อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นสนัติธรรม ต าบลประดู่งาม

 อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นคลองตะพานหนิ ต าบลวงั

โบสถ ์อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นจดัสรร ต าบลนาสนุ่น 

อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,926,220                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนอนุบาลชนแดน ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นวงัหนิ ต าบลวงัหนิ อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นโป่งสามขา ต าบลศิลา อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นดงมูลเหลก็ ต าบลดงมูลเหลก็ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นซบั

เจริญ ต าบลซบัพทุรา อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นป่าเลา

 ต าบลป่าเลา อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 16 25,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

สาร ต าบลนาง ัว่ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 10 15,800                        



108 / 148

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาง ัว่ 

(เจริญวทิยาคาร) ต าบลนาง ัว่ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพธิ์

งาม ต าบลท่าพล อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 14 22,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

บง ต าบลดงมูลเหลก็ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 18 28,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสะแก

งาม ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 19 30,020                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเขา

ขาด ต าบลตะเบาะ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 12 18,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

บา้นน า้รอ้น ต าบลน า้รอ้น อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงัโคง้

 ต าบลตะเบาะ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนตาด

หมอกวทิยา ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบุ่ง

คลา้ ต าบลดงขยุ อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 12 18,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเขาสกั

 ต าบลตะกดุไร อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงั

ขอนมติรภาพที่ 137 ต าบลระวงิ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงัหนิ

 ต าบลวงัหนิ อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 16 25,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโจะ

โหวะ ต าบลบา้นเนิน อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกลาง

 ต าบลบา้นกลาง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่าชา้ง

 ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปาก

ดุก ต าบลปากดุก อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 74 116,920                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ขอนหาด ต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่าอิ

บุญ ต าบลท่าอบิุญ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหนอง

ปลาซวิ ต าบลหนองไขว ่อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 49 77,420                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบุ่ง 

ต าบลท่าอบิุญ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดง

ทพิย ์ต าบลท่าอบิุญ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโสก 

ต าบลบา้นโสก อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 24 37,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

เล ต าบลหนิฮาว อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 33 52,140                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

ทอง ต าบลหนองไขว ่อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 20 31,600                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่าดนิ

แดง ต าบลท่าอบิุญ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 13 20,540                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตะกรุดหนิ ต าบลซบัสมอทอด อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 12 18,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเขา

ยางโปร่ง ต าบลโคกปรง อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นด่าน

เจริญชยั ต าบลหนองยา่งทอย อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 33 52,140                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

บา้นท่าเสา ต าบลเพชรละคร อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแสง

มณีวทิยา ต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่าไม ้

ทอง ต าบลศรีเทพ อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 27 42,660                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเนิน

พฒันา ต าบลกองทูล อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

ปรือ ต าบลบงึกระจบั อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาน า้

โครม ต าบลนาสนุ่น อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเนิน

มะค่า ต าบลบวัวฒันา อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

ส าราญ ต าบลน า้รอ้น อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 45 71,100                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

สวรรค ์ต าบลคลองกระจงั อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเนิน

สวรรค ์ต าบลบา้นโภชน ์อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โพทะเลประชาสรรค ์ต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบงึนา

จาน ต าบลศรีเทพ อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 26 41,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเพชร

ละคร ต าบลเพชรละคร อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นไทร

ทอง ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นรงั

ยอ้ย ต าบลหนองยา่งทอย อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 48 75,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

คงสมโภชน ์ต าบลบา้นโภชน ์อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กระทุ่มทองประชาสรรค ์ต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสนัติ

ธรรม ต าบลประดู่งาม อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นไร่

ขอนยางขวาง ต าบลท่าแดง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

บง ต าบลน า้รอ้น อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

หมู ต าบลประดู่งาม อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

กรวด ต าบลนาเฉลยีง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นซบั

สวสัดิ์ ต าบลโคกปรง อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

กะโบน ต าบลบา้นโภชน ์อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นซบัอี

ลมุ ต าบลโคกปรง อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

ตะพานหนิ ต าบลวงัโบสถ ์อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดาด

อดุม ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นซบั

เดื่อ ต าบลบา้นโภชน ์อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นถ า้

มงคลชยั ต าบลน า้รอ้น อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นซบั

ตะเคียนทอง ต าบลเพชรละคร อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่าโรง

 ต าบลท่าโรง อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นซบั

วารินทร ์ต าบลบวัวฒันา อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นน า้

เดอืด ต าบลโคกปรง อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตะกดุ

งาม ต าบลวงัโบสถ ์อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 12 18,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นน า้

รอ้น ต าบลน า้รอ้น อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่า

ดว้ง ต าบลท่าดว้ง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

พรหมยาม ต าบลสามแยก อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นน า้

เขยีว ต าบลกองทูล อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นพระที่

น ัง่ ต าบลภูน า้หยด อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบวั

วฒันา ต าบลบวัวฒันา อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นฟบุ

สะแก ต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปาง

ยาง ต าบลท่าดว้ง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นภูน า้

หยด ต าบลภูน า้หยด อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปู่จา้ว

 ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงั

นอ้ย ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นพงษ์

เพชรอนุสรณ์ ต าบลกองทูล อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงัลกึ

 ต าบลภูน า้หยด อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นล าตา

เณร ต าบลบวัวฒันา อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนรฐัประชา

นุสรณ์ ต าบลซบันอ้ย อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 14 22,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงัเหว

 ต าบลยางงาม อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวลัลภา

นุสรณ์ ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสระ

เกษ ต าบลเพชรละคร อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสระ

หมืน่เชยีง ต าบลวงัโบสถ ์อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสนั

เจริญโป่งสะทอน ต าบลท่าดว้ง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโพธิ์งาม ต าบลท่าพล อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสะแกงาม ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นทุ่งหนิปูน ต าบลน า้รอ้น อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นวงัทอง ต าบลวงัชมภู อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองคนั ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนบา้นพเุตย ต าบลพเุตย อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโคกตะขบ ต าบลนาสนุ่น อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนบา้นท่าเสา ต าบลเพชรละคร อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสระแกว้ ต าบลสระแกว้ อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

คลองบง ต าบลดงมูลเหลก็ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้น กม.28 ต าบลดงขยุ อ าเภอชนแดน จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นน า้สรา้ง ต าบลนาซ า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นน า้ดุกเหนือ ต าบลปากช่อง อ าเภอหลม่สกั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นพญาวงั ต าบลพญาวงั อ าเภอบงึสามพนั ชดุ 1 126,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นซบันอ้ย ต าบลซบันอ้ย อ าเภอวเิชยีรบุรี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นทุ่งเศรษฐ ีต าบลสระกรวด อ าเภอศรีเทพ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นซบักระถนิทอง ต าบลบ่อไทย อ าเภอหนองไผ่ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองชมุแสง ต าบลหนองแจง อ าเภอบงึ

สามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นบุมะกรูด ต าบลท่าโรง อ าเภอวเิชยีรบุรี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นนาตะกดุ ต าบลศรีเทพ อ าเภอศรีเทพ จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นคลองตะพานหนิ ต าบลวงัโบสถ ์อ าเภอหนอง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นบ่อรงั ต าบลบ่อรงั อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นล านารวย ต าบลสระประดู่ อ าเภอวเิชยีรบุรี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นแก่งหนิปูน ต าบลสามแยก อ าเภอวเิชยีรบุรี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นเขม็ทอง ต าบลสามแยก อ าเภอวเิชยีรบุรี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองยาว ต าบลหนิฮาว อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวลัลภานุสรณ์ ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโคกตะขบ ต าบลนาสนุ่น อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นน า้เขยีว ต าบลกองทูล อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นบวัวฒันา ต าบลบวัวฒันา อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นป่าเลา ต าบลป่าเลา อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นท่าพล ต าบลท่าพล อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นบง ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นซบัขอ่ย ต าบลวงัชมภู อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นซบัขลงุ ต าบลศาลาลาย อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นเขาสกั ต าบลตะกดุไร อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนชมุชนบา้นวงักระดาษเงนิ ต าบลทา้ยดง อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นยางลาด ต าบลระวงิ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นป่าบง ต าบลบา้นกลาง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนิกลิ้ง ต าบลหลม่เก่า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นท่าดว้ง ต าบลท่าดว้ง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นวงัไผ่ ต าบลบ่อรงั อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นสระประดู่ ต าบลสระประดู่ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 8,420,240                 

งบลงทนุ 8,420,240                 

ครุภณัฑ์ 8,420,240                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 92,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ต าบลบงึสามพนั อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดั เครื่อง 2 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 20 แผ่น 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ต าบลบงึสามพนั

 อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต 1 ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ตู ้ 3 23,700                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,008,100                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต 1 ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 5 110,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ต าบลสะเดยีง 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ต าบลวดัป่า 

อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 14 294,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ต าบลสะ

เดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 6 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ต าบลบงึ

สามพนั อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 5 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ต าบลบงึสามพนั อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดั เครื่อง 1 7,900                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั เครื่อง 4 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ต าบลบงึสามพนั อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดั เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 3 17,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ต าบลบงึสามพนั อ าเภอบงึสามพนั เครื่อง 10 58,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ต าบลวดัป่า อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั เครื่อง 7 17,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ต าบลบงึสามพนั อ าเภอบงึสามพนั เครื่อง 3 7,500                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ต าบลบงึสามพนั อ าเภอบงึ

สามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 3,100                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ต าบล

บงึสามพนั อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 4 72,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ต าบล

สะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ต าบลสะเดยีง

 อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 4 22,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ต าบลบงึสาม

พนั อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 6 138,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 46,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ต าบลวดัป่า อ าเภอหลม่

สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ต าบลวดัป่า อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ต าบลบงึสามพนั อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดั เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 293,100                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตวั 2 38,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

ต าบลบงึสามพนั อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ต าบลวดัป่า อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 3 62,400                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

 ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 2 55,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

 ต าบลวดัป่า อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ต าบลบงึสามพนั อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดั เครื่อง 3 39,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั เครื่อง 2 35,600                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,979,840                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหว้ยงาชา้ง ต าบลพทุธบาท อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนตาดหมอกวทิยา ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนวดัเขาเจริญธรรม ต าบลหนองแจง อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเนินถาวร ต าบลนาสนุ่น อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นซบัสมบูรณ์ ต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นสระประดู่ ต าบลสระประดู่ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโคกปรือ ต าบลบงีกระจบั อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเขม็ทอง ต าบลสามแยก อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียน

บา้นตะกดุไผ่ ต าบลพเุตย อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไม ้(Shopping List) โรงเรียนคลอง

หว้ยนาพฒันาการ ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไม ้(Shopping List) โรงเรียนบา้น

วงัไลย ์ต าบลสระแกว้ อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานโลหะ (Shopping List) โรงเรียนบา้น

บ่อรงั ต าบลบ่อรงั อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นลาดแค ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นขมวด ต าบลนายม อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหนองใหญ่ ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหว้ยลาด ต าบลหลกัด่าน อ าเภอน า้หนาว จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

เมอืงเพชรบูรณ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

บา้นหนองชมุแสง ต าบลหนองแจง อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 135,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

บา้นหว้ยโป่ง-ไผ่ขวาง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

บา้นหนองสรวง ต าบลคลองกระจงั อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

บา้นซบัสมบูรณ์ ต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นวงับาล ต าบลวงับาล อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นศิลา ต าบลศิลา อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นพญาวงั ต าบลพญาวงั อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นวงัโคง้ ต าบลตะเบาะ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นยาว-ีหว้ยโป่ง ต าบลวงัชมภู อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนน า้ออ้มประชาสรรค ์ต าบลวงัหนิ อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นบุ่งคลา้ ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นวงัแช่

กลอย ต าบลวงัศาล อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ใหญ่ ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นเขา

ชะโงก ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 34 57,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นป่าบง 

ต าบลบา้นกลาง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 54 90,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นท่าชา้ง

 ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 10 16,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นล า

ตะครอ้ ต าบลกนัจ ุอ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 12 20,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นแก่ง

หนิปูน ต าบลสามแยก อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 12 20,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นเกาะ

แกว้ ต าบลคลองกระจงั อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 21 35,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นปากตก

 ต าบลยางงาม อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 17 28,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

สะอาด ต าบลกนัจ ุอ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 18,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

ส าราญ ต าบลน า้รอ้น อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 22 36,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโคกรงั

นอ้ย ต าบลหนองยา่งทอย อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 22 36,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

เฉลยีง (เฉลยีงทองราษฎรบ์  ารุง) ต าบลยางงาม อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดั ชดุ 17 28,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่งใหญ่

 ต าบลท่าโรง อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 15 25,200                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่ง

เศรษฐ ีต าบลสระกรวด อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 21 35,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นบ่อไทย

 ต าบลบ่อไทย อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นซบั

ไมแ้ดง ต าบลซบัไมแ้ดง อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 11 18,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นเนิน

สะอาด ต าบลยางสาว อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นบงึนา

จาน ต าบลศรีเทพ อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 27 45,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นวงั

โบสถ ์ต าบลวงัโบสถ ์อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 17 28,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นบ่อรงั 

ต าบลบ่อรงั อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 16 26,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

บวั ต าบลนาสนุ่น อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 21 35,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นไร่เหนือ

 ต าบลบวัวฒันา อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 12 20,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นรวม

ทรพัย ์ต าบลภูน า้หยด อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

สรวง ต าบลคลองกระจงั อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 39 65,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนชมุชนบา้น

โภชน ์ต าบลบา้นโภชน ์อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 12 20,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นวงัไผ่ 

ต าบลบ่อรงั อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 13 21,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ทราย ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 12 20,160                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นวงั

ศาล ต าบลวงัศาล อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โพธิ์ทอง ต าบลท่าพล อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นสง

เปลอืย ต าบลศิลา อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หว้ยสวงิ ต าบลชา้งตะลูด อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนชมุชน

บา้นพเุตย ต าบลพเุตย อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นไร่

เหนือ ต าบลบวัวฒันา อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นทุ่ง

เศรษฐ ีต าบลสระกรวด อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

รวมทรพัย ์ต าบลภูน า้หยด อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

บงึสามพนั ต าบลบงึสามพนั อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

แก่งหนิปูน ต าบลสามแยก อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 43,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองแจง ต าบลหนองแจง อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

วงัไลย ์ต าบลสระแกว้ อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นท่าขา้ม ต าบลท่าขา้ม 

อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นซ าภู ต าบลชา้งตะลูด 

อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นใหม่วไิลวลัย ์ต าบล

บ่อรงั อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา  (Shopping List) โรงเรียนหนา้ศูนยเ์ครื่องมอืกล ต าบลปาก

ช่อง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา  (Shopping List) โรงเรียนบา้นหว้ยระหงส ์ต าบลปากช่อง 

อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นระวงิ ต าบลระวงิ อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นสามแยกวงัชมภู ต าบลวงัชมภู 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นซบัเปิบ ต าบลซบัเปิบ อ าเภอวงั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา  (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นเขาชะโงก ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอชนแดน จงัหวดั ชดุ 1 160,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 7,796,000                 

งบลงทนุ 7,796,000                 

ครุภณัฑ์ 278,400                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 278,400                      

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนร่มเกลา้เขาคอ้ เพชรบูรณ์ ต าบล

เขาคอ้ อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 12 278,400                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,517,600                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,956,200                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนร่มเกลา้เขาคอ้ เพชรบูรณ์ 

ต าบลเขาคอ้ อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนศรีจนัทรว์ทิยาคม 

รชัมงัคลาภเิษก ต าบลท่าอบิุญ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 506,200                      

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนศรี

จนัทรว์ทิยาคม รชัมงัคลาภเิษก ต าบลท่าอบิุญ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,678,900                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั เพชรบูรณ์ ต าบลน า้ชนุ 

อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,580,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรีจนัทรว์ทิยาคม รชัมงัคลาภเิษก ต าบลท่าอบิุญ 

อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,098,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 723,400                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนศรี

จนัทรว์ทิยาคม รชัมงัคลาภเิษก ต าบลท่าอบิุญ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั แห่ง 1 723,400                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 38,419,000                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 34,817,800                

งบลงทนุ 34,817,800                

ครุภณัฑ์ 499,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 51,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 40 ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 3 51,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 378,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 ต าบล

บา้นโตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 ต าบลบา้นโตก อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 2 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 40 ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 3 (40 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 40 ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 4 160,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 40 ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 40 ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 32,400                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 ต าบลบา้น

โตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตวั 1 19,300                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 40 ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 13,100                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,318,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 28,257,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนนาสนุ่นวทิยาคม 

ต าบลนาสนุ่น อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 3,528,400                    

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

ในเมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 5,397,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนบงึสามพนัวทิยาคม  

ต าบลซบัสมอทอด อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 11,718,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยก์ฬีาในร่ม โรงเรียนเพชรพทิยาคม  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 7,613,600                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 421,700                      

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนเพชรพทิยาคม 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 421,700                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,213,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเมอืงกลางวทิยาคม ต าบลบา้นกลาง อ าเภอหลม่สกั แห่ง 1 408,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรีมงคลวทิยาคม ต าบลศรีมงคล อ าเภอบงึสามพนั แห่ง 1 496,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวงัโป่งพทิยาคม ต าบลทา้ยดง อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดั แห่ง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนผาแดงวทิยาคม ต าบลปากช่อง อ าเภอหลม่สกั แห่ง 1 496,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชนแดนวทิยาคม ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน แห่ง 1 492,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโคกปรงวทิยาคม ต าบลโคกปรง อ าเภอวเิชยีรบุรี แห่ง 1 464,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเพชรละครวทิยา ต าบลเพชรละคร อ าเภอหนองไผ่ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนน า้รอ้นวทิยาคม ต าบลน า้รอ้น อ าเภอวเิชยีรบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนน า้หนาววทิยาคม ต าบลน า้หนาว อ าเภอน า้หนาว แห่ง 1 498,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเพชรบูรณ์วทิยา ต าบลน า้รอ้น อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ แห่ง 1 402,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเมอืงศรีเทพ ต าบลศรีเทพ อ าเภอศรีเทพ จงัหวดั แห่ง 1 405,400                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 426,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 ต าบลบา้น

โตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 426,200                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 3,601,200                 

งบลงทนุ 3,601,200                 

ครุภณัฑ์ 3,601,200                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,601,200                    
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนติ้ววทิยาคม

 ต าบลบา้นติ้ว อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเพชรบูรณ์

วทิยา ต าบลน า้รอ้น อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเมอืงศรีเทพ

 ต าบลศรีเทพ อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนท่าดว้ง

พทิยาคม ต าบลท่าดว้ง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนซบับอน

วทิยาคม ต าบลกนัจ ุอ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนโคกปรง

วทิยาคม ต าบลโคกปรง อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 15,797,700                

การจดัการศึกษาเพือ่นกัเรียนพกิารโดยโรงเรียนศึกษาพเิศษ 362,300                   

งบลงทนุ 362,300                   

ครุภณัฑ์ 362,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีโรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลบา้นโตก อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 65,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดั

เพชรบูรณ์ ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดั

เพชรบูรณ์ ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดั

เพชรบูรณ์ ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 2 24,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 161,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองกลา้มเน้ือ สลบัเพศได ้พรอ้มอวยัวะภายใน แบบ

เต็มตวั โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตวั 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองโครงกระดูกมนุษย ์แบบเต็มตวั โรงเรียนโสต

ศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ตวั 1 16,000                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 16,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดักระดาษทราย แบบมอืถอื แบบสายพาน ขนาด 

100 มลิลเิมตร โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลบา้นโตก อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: เลือ่ยวงเดอืนไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 9 น้ิว โรงเรียนโสต

ศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั เครื่อง 1 6,900                         

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 509,600                   

งบลงทนุ 509,600                   

ครุภณัฑ์ 509,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 477,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 10 402,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ใบ 5 75,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 2 19,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลบา้นโตก อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตวั 1 13,600                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 13,565,800                

งบลงทนุ 13,565,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,565,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 846,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครูแบบ 203/27 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 846,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,840,200                   

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนโสตศึกษา

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั (ส่วนหนา้) ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 11,334,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 879,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 879,500                      

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 1,360,000                 

งบอดุหนุน 1,360,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,360,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 1,360,000                    

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 8,572,900                 

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 7,380,700                 

งบลงทนุ 7,380,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,380,700                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,794,200                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู แบบ 207 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์57 

ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครูแบบ 203/27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์57 

ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 846,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,586,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์57 ต าบล

บา้นโตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 5,586,500                    

การจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 1,192,200                 

งบลงทนุ 1,192,200                 

ครุภณัฑ์ 1,192,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 468,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์57 ต าบลบา้นโตก อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาท ีโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์57 ต าบลบา้นโตก 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 450,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 57,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์

57 ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 6 57,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 603,200                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์57 

ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 26 603,200                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 64,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งสมดุ   โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์

57 ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 64,000                        

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 8,491,900                 

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ   โรงเรียนวทิยานุกูลนารี  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 1,000,000                    

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นทศันศิลป์  นาฏศิลป์ ดนตรี และกฬีา 7,491,900                 

งบลงทนุ 7,491,900                 

ครุภณัฑ์ 3,124,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร  โรงเรียน

กาญจนาภเิษกวทิยาลยัเพชรบูรณ์  ต าบลน า้ชนุ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั

เพชรบูรณ์ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลยัเพชรบูรณ์  ต าบลน า้ชนุ อ าเภอ

หลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ถงั 1 15,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,920,000                    

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

สูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 170 กโิลวตัต ์

แบบกระบะเหลก็ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลยัเพชรบูรณ์  ต าบลน า้ชนุ 

อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ คนั 1 1,920,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 23,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลยัเพชรบูรณ์  ต าบลน า้ชนุ 

อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลยัเพชรบูรณ์  

ต าบลน า้ชนุ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 7,900                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 54,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยา

ลยัเพชรบูรณ์  ต าบลน า้ชนุ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตู ้ 1 19,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

กาญจนาภเิษกวทิยาลยัเพชรบูรณ์  ต าบลน า้ชนุ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียน

กาญจนาภเิษกวทิยาลยัเพชรบูรณ์  ต าบลน า้ชนุ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เตารีด โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลยัเพชรบูรณ์  ต าบล

น า้ชนุ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ อนั 2 2,000                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920X1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั

เพชรบูรณ์  ต าบลน า้ชนุ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ฬีา 324,800                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑก์ฬีาอืน่ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั

เพชรบูรณ์  ต าบลน า้ชนุ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 4 324,800                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 764,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้สื้อผา้เหลก็ 2 บาน โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั

เพชรบูรณ์  ต าบลน า้ชนุ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตู ้ 100 400,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัดบัเพลงิ ขนาด 20 ปอนด ์โรงเรียนกาญจนาภเิษกวิ

ทยาลยัเพชรบูรณ์  ต าบลน า้ชนุ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 4,000                         

รายการระดบัที1่: เตียงนอนพรอ้มอปุกรณ์  โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั

เพชรบูรณ์  ต าบลน า้ชนุ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 30 360,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,367,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,367,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั

เพชรบูรณ์  ต าบลน า้ชนุ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 3,367,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลยัเพชรบูรณ์  ต าบลน า้ชนุ 

อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 541,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 541,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 541,000                   

งบด าเนินงาน 541,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 541,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 541,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,269,000                 

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 1,269,000                 

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 236,000                   

งบด าเนินงาน 236,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 236,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 236,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 40,000                     

งบด าเนินงาน 40,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 993,000                   
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งบด าเนินงาน 993,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 993,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 993,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 113,661,600              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 92,585,700                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 92,585,700                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 43,807,500                

งบอดุหนุน 43,807,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 43,807,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 43,807,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 8,204,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,887,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 3,691,800                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 3,896,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 26,127,800                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 48,778,200                

งบอดุหนุน 48,778,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 48,778,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 48,778,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 4,798,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,103,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 2,159,100                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 2,279,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 38,438,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 21,075,900                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 18,475,900                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 18,475,900                

งบลงทนุ 18,475,900                

ครุภณัฑ์ 5,920,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,920,000                    

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

สูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตไ์ม่ต า่กวา่ 170 กโิลวตัต ์แบบ

กระบะเหลก็   วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบูรณ์ ต าบลบุ่งคลา้ 

อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ คนั 1 1,920,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฎบิตัิการและทดลองระบบไฮดรอลกิสแ์ละ

นิวเมติกสข์ ัน้สูง  วทิยาลยัการอาชพีชนแดน ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการเทคโนโลยบีญัช ี วทิยาลยัการ

อาชพีวเิชยีรบุรี  ต าบลสระประดู่ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 1,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,555,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,555,900                   
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รายการระดบัที1่: อาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชัน้  วทิยาลยัการอาชพีชน

แดน ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 12,555,900                   

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 1,900,000                 

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 1,900,000                 

งบลงทนุ 1,900,000                 

ครุภณัฑ์ 1,900,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการทางภาษาเพือ่การสือ่สารและธุรกจิ

ตามมาตรฐาน CEFR  วทิยาลยัสารพดัช่างเพชรบูรณ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 1,900,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 700,000                   

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 700,000                   

งบลงทนุ 700,000                   

ครุภณัฑ์ 700,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 700,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการงานบริการและเครื่องดื่ม  วทิยาลยัเทคนิค

เพชรบูรณ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 700,000                      

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 1,089,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,089,400                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1,089,400                 

การจดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 1,089,400                 

งบอดุหนุน 1,089,400                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,089,400                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งบนัทกึภาพวดีโีอพรอ้มอปุกรณ์ วทิยาลยัสงฆพ์่อขนุ

ผาเมอืง ต าบลหลม่สกั อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขา้เลม่สนักาวรอ้น วทิยาลยัสงฆพ์่อขนุผาเมอืง 

ต าบลหลม่สกั อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาลยัสงฆพ์่อขนุผาเมอืง ต าบลหลม่สกั อ าเภอ

หลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 6 132,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

วทิยาลยัสงฆพ์่อขนุผาเมอืง ต าบลหลม่สกั อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 5 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก วทิยาลยัสงฆพ์่อขนุผาเมอืง ต าบลหลม่สกั อ าเภอหลม่สกั เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร วทิยาลยัสงฆพ์่อขนุผาเมอืง 

ต าบลหลม่สกั อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี วทิยาลยัสงฆพ์่อขนุผาเมอืง

 ต าบลหลม่สกั อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 5 162,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพบ์ตัรพลาสติกแบบหนา้เดยีว วทิยาลยัสงฆพ์่อ

ขนุผาเมอืง ต าบลหลม่สกั อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens วทิยาลยัสงฆพ์่อขนุผาเมอืง ต าบลหลม่สกั อ าเภอหลม่สกั เครื่อง 2 85,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA วทิยาลยัสงฆพ์่อขนุผา

เมอืง ต าบลหลม่สกั อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 4 52,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 200 น้ิว

  วทิยาลยัสงฆพ์่อขนุผาเมอืง ต าบลหลม่สกั อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ จอ 2 80,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 4 ลิ้นชกั วทิยาลยัสงฆพ์่อขนุผาเมอืง ต าบล

หลม่สกั อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตู ้ 6 47,400                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ 15 ลิ้นชกั วทิยาลยัสงฆพ์่อขนุผา

เมอืง ต าบลหลม่สกั อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตู ้ 6 36,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV ระดบั

ความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 60 น้ิว วทิยาลยัสงฆพ์่อ

ขนุผาเมอืง ต าบลหลม่สกั อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 2 110,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 3 วทิยาลยัสงฆพ์่อขนุผาเมอืง ต าบลหลม่สกั อ าเภอหลม่สกั จงัหวดั เครื่อง 1 35,000                        

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 497,974,500              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 18,970,900                

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 952,700                   

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเดน็ส าคญัตามยทุธศาสตรข์อง

ประเทศ การจดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 952,700                   

งบอดุหนุน 952,700                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 952,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม 3 952,700                      

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 16,936,400                

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ 16,628,400                

งบอดุหนุน 16,628,400                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 16,628,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้ง

ความเป็นเลศิทางวชิาการ 60 16,628,400                   

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือพฒันาศกัยภาพการท างานของ

หน่วยงาน 308,000                   

งบอดุหนุน 308,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 308,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

แกป้ญัหาหรือพฒันาศกัยภาพการท างานของหน่วยงาน 3 308,000                      

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 1,081,800                 

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัอตุสาหกรรมเป้าหมาย 1,081,800                 

งบอดุหนุน 1,081,800                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,081,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทาง 1 1,081,800                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 30,841,500                

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 30,841,500                

การด าเนินการตามยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏั 30,841,500                

งบรายจ่ายอื่น 30,841,500                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การ

พฒันาทอ้งถิน่ 0 30,841,500                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 226,669,600              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 226,669,600              

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 226,669,600              

งบบคุลากร 57,801,000                
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เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 49,101,800                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 78 40,754,500                   

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 31 2,186,400                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 31 2,186,400                    

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ อตัรา 24 1,664,400                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 24 1,664,400                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 14 4,242,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า อตัรา 14 254,500                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 8,699,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 4 1,079,500                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 27 7,619,700                    

งบด าเนินงาน 11,679,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,679,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 3 522,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าบา้นขา้ราชการ อตัรา 3 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าที่พกัผูเ้ชีย่วชาญชาวต่างประเทศ อตัรา 4 384,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 6 1,905,600                    

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 27 3,876,000                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ อตัรา 27 2,613,600                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 18 1,262,400                    

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 27 4,026,000                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มี

วาระ ของขา้ราชการ อตัรา 27 2,613,600                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มี

วาระ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 19 1,412,400                    

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 8 537,600                      

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ของ อตัรา 8 537,600                      

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 8 537,600                      

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี

วาระ ของขา้ราชการ อตัรา 8 537,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 27 274,500                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ของพนกังานราชการ อตัรา 27 238,500                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ของลูกจา้งช ัว่คราว อตัรา 4 36,000                        

งบอดุหนุน 157,189,300              

เงนิเดอืน 157,189,300                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 439 156,786,100                 

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 6 403,200                      

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 6 403,200                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 221,492,500              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 42,942,000                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 42,942,000                

งบด าเนินงาน 9,784,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,774,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 6,774,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 3,010,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 72,500                        
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รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,938,100                    

งบลงทนุ 32,938,400                

ครุภณัฑ์ 31,214,400                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 31,214,400                   

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 5 110,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA  ขนาด 3,000

 ANSI Lumens ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 20 564,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA  ขนาด 3,500

 ANSI Lumens ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 4 121,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 10 470,000                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 120 น้ิว

 ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ จอ 5 65,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี (LED TV)  ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 4 52,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 3 62,400                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ฟงัค าบรรยาย ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตวั 500 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตู ้ 20 110,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้แถวพกัคอย ชนิด 4 ที่น ัง่ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 30 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ Multifunction แบบเลเซอร ์ชนิด LED ส ี 

ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 3 51,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการเขยีนแบบก่อสรา้งข ัน้สูง ต าบลสะเดยีง 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 997,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ระกอบหอ้งปฏบิตัิการดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 4,225,300                    

รายการระดบัที1่: ชดุการควบคุมอตัโนมตัิ  ส าหรบัระบบงานอตุสาหกรรม 

ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหเ์คมคีอลอมิพแีดนซ ์ต าบลสะเดยีง อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 319,100                      

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊เขยีนแบบการผลติ พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลสะเดยีง 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 25 4,172,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องท าแหง้แบบแช่เยอืกแขง็ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหห์าคุณค่าทางโภชนาการ ต าบลสะเดยีง อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหห์าปริมาณสารชวีภาพ ต าบลสะเดยีง อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 1,275,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความรอ้น ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 1,550,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุการเตรียมตวัอยา่งเพือ่วเิคราะหส์ารชวีโมเลกลุ ต าบล

สะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 520,500                      
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รายการระดบัที1่: ระบบส ารองฐานขอ้มูลของระบบสารสนเทศเพือ่การ

บริหารจดัการ (DR Site) ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ระบบ 1 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊วางคอมพวิเตอรพ์รอ้มเกา้อี้ ต าบลสะเดยีง อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 60 342,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาด 100 กโิลวตัต ์และค่าติดต ัง้ 

ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 1,121,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดชนิดเครือขา่ย แบบมมุมองคงที่

ส  าหรบัติดต ัง้ภายในอาคาร ส าหรบัใชใ้นงานรกัษาความปลอดภยัท ัว่ไป 

ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 20 460,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊เกา้อี้หอ้งประชมุไม่นอ้ยกวา่ 30 ที่น ัง่ ต าบลสะเดยีง

 อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 158,700                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ควบคุมการสบัเปลีย่นโอนถา่ยแหลง่จ่ายไฟ ต าบล

สะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือขา่ย (Network Video 

Recorder) แบบ 16 ช่อง ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั เครื่อง 2 128,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย  แบบที่ 1 ต าบลสะเดยีง 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งดจิติอลชนิด DSLR ขนาดฟูลเฟรม พรอ้มเลนส ์

แฟลชแยก เลนสซู์มระยะไกล พรอ้มขาต ัง้กลอ้ง ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 155,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊เกา้อี้ประจ าหอ้งส านกังานและหอ้งเรียนพรอ้ม

กระจกรองบนโตะ๊ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 467,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล ต าบล

สะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่นสูงกระจก ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตู ้ 2 15,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุประมวลผลและออกแบบกราฟฟิกข ัน้สูง ต าบลสะเดยีง

 อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 384,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้บุนวม ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ตวั 100 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า   ขนาด 800 VA ต าบลสะเดยีง อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 7 17,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ท างานส าหรบัหวัหนา้ส่วนงานพรอ้มเกา้อี้ ต าบลสะ

เดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ผูบ้ริหารระดบัสูงพรอ้มเกา้อี้ ต าบลสะเดยีง อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 87,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนไรส้าย ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์

 จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 5 25,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ท างานส าหรบัเจา้หนา้ที่ผูป้ฏบิตัิงาน ต าบลสะเดยีง 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 10 270,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนตัง้โตะ๊ส าหรบัหอ้งประชมุ ต าบลสะเดยีง 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 209,200                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีง ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 48,000                        

รายการระดบัที1่: เคานเ์ตอรป์ระชาสมัพนัธ ์ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 32,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,724,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,724,000                    
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01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: อาคารเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 197,000                      

รายการระดบัที1่: ป้ายคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีต าบลสะเดยีง 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ งาน 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารเกบ็วสัดุ และอปุกรณ์สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติ 

ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 1,027,000                    

งบรายจ่ายอื่น 219,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 0 219,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 178,064,900              

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 178,064,900              

งบด าเนินงาน 6,819,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,193,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 3,193,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 3,626,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 95,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 3,530,800                    

งบลงทนุ 170,763,500              

ครุภณัฑ์ 10,599,500                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 10,599,500                   

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรม SPSS Statistics Base ต าบลสะเดยีง 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 20 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพแบบ DSLR ความละเอยีดไม่ต า่กวา่ 24 

ลา้นพกิเซล ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ กลอ้ง 3 103,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความแขง็แรงของกลา้มเน้ือหายใจ ต าบลสะเดยีง

 อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขา้รหสัส าหรบัถา่ยทอดสด ต าบลสะเดยีง อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความแปรปรวนคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มเตียง 

ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัต่อวดิโีอระบบ HD ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความสมรรถภาพปอด ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์บนัทกึเสยีงสตูดโิอ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งซูมสเตอริโอ ชนิด3 กระบอกตาพรอ้มชดุส่ง

สญัญาณภาพ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 255,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่สาร ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: เลนสถ์า่ยภาพ 50 มลิลเิมตร ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 15,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุศึกษาเทคโนโลยโีรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน ต าบลสะ

เดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 85,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเสริมกลอ้ง DSLR เพือ่ถา่ยวดิโีอ ต าบลสะเดยีง อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 7,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัและวดัองคป์ระกอบของร่างกาย ต าบลสะ

เดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 350,000                      
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01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ถา่ยภาพผลติภณัฑ ์ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 3 30,000                        

รายการระดบัที1่: เมดซินิบอล ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 1 42,000                        

รายการระดบัที1่: รีโมทคอนโทรลไรส้าย ส าหรบัควบคุมการน าเสนอ ต าบล

สะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 10 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ดจิติอล ทศนิยม 4  ต าแหน่ง ต าบลสะเดยีง 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงพกพามไีมโครโฟนพรอ้มใชง้าน คาดเอว 

ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 10 15,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุศึกษาพลงังานทดแทนจากอณุหภูม ิต าบลสะเดยีง 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 28,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องส่งทวัรไ์กดแ์ละครื่องรบัสญัญาณเสยีงชดุทวัร์

ไกด ์ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 142,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องนบัจ านวนโคโลนี ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 23,500                        

รายการระดบัที1่: ลูกโลกจ าลอง ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชิ้น 10 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนสารละลายพรอ้มเตาใหค้วามรอ้น ต าบลสะ

เดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อดว้ยไอน า้ชนิดแนวตัง้ ต าบลสะเดยีง 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 85,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความหนืด ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์

 จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 10 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล ต าบล

สะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 5 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2  

ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 10 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั เครื่อง 4 31,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA  ขนาด 3,000

 ANSI Lumens ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 10 282,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA  ขนาด 3,500

 ANSI Lumens ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 10 303,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 2 17,000                        

รายการระดบัที1่: พระพทุธรูป ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั องค์ 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุทองเหลอืง แจกนั กระถางธูป ต าบลสะเดยีง อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 7,000                         

รายการระดบัที1่: โถน า้มนตท์องเหลอืง ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์

 จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 7,000                         

รายการระดบัที1่: พรม ขนาด 1.2x10 เมตร ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ผนื 6 23,400                        

รายการระดบัที1่: ที่กราบพระ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั อนั 2 5,000                         

รายการระดบัที1่: อาสนะ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั อนั 20 30,000                        

รายการระดบัที1่: กีแ๋ละถว้ยน า้ชา ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ อนั 20 12,000                        

รายการระดบัที1่: ขาต ัง้ตาลปตัร ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ อนั 20 18,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: ที่กรวดน า้ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั อนั 30 12,000                        

รายการระดบัที1่: เชงิเทยีนชนวน ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ อนั 2 600                           

รายการระดบัที1่: ชดุเวทถีอดประกอบส าเร็จรูป  ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 12 120,000                      

รายการระดบัที1่: Backdrop หนา้ตรง ขนาด 3x2 ช่อง ต าบลสะเดยีง 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 4 50,000                        

รายการระดบัที1่: Backdrop หนา้ตรง ขนาด 3x3 ช่อง ต าบลสะเดยีง 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 14,000                        

รายการระดบัที1่: Backdrop หนา้ตรง ขนาด 3x4 ช่อง ต าบลสะเดยีง 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 15,700                        

รายการระดบัที1่: ตูไ้ฟส าเร็จรูป ขนาด 80x120 เซนติเมตร ต าบลสะเดยีง 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตู ้ 10 175,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนา ระบบดจิติอล ความละเอยีด 300 x 

400 จดุต่อตารางน้ิว ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องนบัธนบตัร แบบตัง้โตะ๊ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรบั

กระดาษ A3 ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 2 14,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊วางคอมพวิเตอรพ์รอ้มเกา้อี้ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 22 110,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 10 470,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงหอ้งประชมุระบบ Conference ต าบลสะ

เดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 81,100                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 5 105,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี้ขนาด20ที่น ัง่ ต าบลสะเดยีง 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 129,600                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี (LED TV)  ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 100 น้ิว

 ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 120 น้ิว

 ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ จอ 20 262,000                      

รายการระดบัที1่: ม่านปรบัแสง พรอ้มราง ส าหรบัอาคารกายภาพ ต าบลสะ

เดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 95,700                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี (LED TV)  ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 20 416,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบัหอ้งเรียน ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 20 300,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: รถเขน็ซปุเปอรม์ารเ์กต็  ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ คนั 2 19,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊และเกา้อี้ส  าหรบัอาจารยป์ระจ าหอ้ง ต าบลสะเดยีง 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 21 336,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็โครงสรา้งเหลก็ชนิดพบัเกบ็ ต าบลสะเดยีง อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ คนั 5 22,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 20 แผ่น ต าบล

สะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ฟงัค าบรรยาย ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตวั 783 1,566,500                    

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตู ้ 5 27,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี้ ขนาด 6 ที่น ัง่ ต าบลสะเดยีง อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 18,700                        

รายการระดบัที1่: เลนสถ์า่ยภาพ 55 มลิลเิมตร ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ แผ่น 5 22,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ส านกังาน ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยวดีโีอ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ กลอ้ง 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอรแ์บบ12 ช่อง ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตู ้ 5 34,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ท างาน ส าหรบัส านกังานธุรกจิจ าลอง ต าบลสะเดยีง

 อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 33,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี้ ขนาด 12 ที่น ัง่ ต าบลสะเดยีง 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสารบานเลือ่นกระจกทรงสูง ต าบลสะเดยีง อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตู ้ 5 27,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ท างาน ชนิด 4 ที่น ัง่ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 4 248,800                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊เขยีนแบบพรอ้มเกา้อี้เขยีนแบบ ต าบลสะเดยีง อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 15 73,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสารแบบตัง้พื้น ชนิดมถีาดส าหรบัเกบ็เอกสาร 10

 ลิ้นชกั ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตู ้ 2 13,800                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้แถวพกัคอย ชนิด 4 ที่น ัง่ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 2 14,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ DSLR ความละเอยีด 24.2ลา้นพกิเซล 

ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ กลอ้ง 1 27,900                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสารเอนกประสงค ์ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตู ้ 6 23,400                        

รายการระดบัที1่: ม่านปรบัแสง พรอ้มราง ส าหรบัอาคารคณะวทิยาการ

จดัการ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 124,200                      

รายการระดบัที1่: พดัลมอตุสาหกรรมตัง้พื้น ขนาด 24 น้ิว ต าบลสะเดยีง 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตวั 2 9,000                         
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็เอกสารแบบกระจกบานเลือ่น ขนาด 4 ฟตุ 

ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตู ้ 8 36,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงหอ้งประชมุ ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 100,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 160,164,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,350,000                    

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ต าบลสะเดยีง อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ งาน 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งที่จอดรถจกัรยานยนต ์ตึกส านกังานอธกิารบดี

 ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ งาน 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งโรงจอดอาคารหอพกั 3 และ 4  ต าบลสะเดยีง

 อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ งาน 1 760,000                      

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งทางเดนิชมสวนป่าพฤกษศาสตร ์ต าบลสะเดยีง

 อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ งาน 1 790,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,590,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงตกแต่งภายใน หอประชมุประกายทอง ต าบลสะ

เดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ งาน 1 2,590,000                    

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสนามฟตุบอลพรอ้มลูว่ิง่ยาง  ต าบลสะเดยีง 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ งาน 1 20,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 132,224,000                 

รายการระดบัที1่: ศูนยป์ระชมุอเนกประสงคพ์รอ้มลานจอดรถ ต าบลสะเดยีง

 อ าเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 132,224,000                 

งบรายจ่ายอื่น 482,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 0 482,000                      

ผลงานท านุบ ารุงศิลป วฒันธรรม 485,600                   

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 485,600                   

งบรายจ่ายอื่น 485,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการท านุบ ารุงศิลป วฒันธรรม 0 485,600                      

กระทรวงสำธำรณสขุ 126,378,900               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 126,378,900              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 119,949,700              

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 5,980,000                 

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 5,980,000                 

งบลงทนุ 5,980,000                 

ครุภณัฑ์ 5,980,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 5,980,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัพกิลุ (คลนิิกหมอครอบครวัวงัพกิลุ) 

ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้ 

โรงพยาบาลชนแดน (คลนิิกหมอครอบครวัชนแดน) ต าบลชนแดน อ าเภอ

ชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชหลม่เก่า(คลนิิกหมอครอบครวัหลม่เก่า) 

ต าบลนาแซง อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 375,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัพกิลุ (คลนิิกหมอครอบครวั

วงัพกิลุ) ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลชนแดน (คลนิิกหมอครอบครวัชนแดน) ต าบลชน

แดน อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

สมเด็จพระยพุราชหลม่เก่า(คลนิิกหมอครอบครวัหลม่เก่า) ต าบลนาแซง 

อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัพกิลุ (คลนิิกหมอครอบครวัวงัพกิลุ) ต าบลวงัพกิลุ 

อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาลชน

แดน (คลนิิกหมอครอบครวัชนแดน) ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยพุราชหลม่เก่า(คลนิิกหมอครอบครวัหลม่เก่า) ต าบลนาแซง อ าเภอหลม่เก่า เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลวงัพกิลุ (คลนิิกหมอครอบครวัวงัพกิลุ) ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอบงึ

สามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลชนแดน 

(คลนิิกหมอครอบครวัชนแดน) ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน จงัหวดั เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยพุราชหลม่เก่า(คลนิิกหมอครอบครวัหลม่เก่า) ต าบลนาแซง อ าเภอหลม่เก่า เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลวงัพกิลุ (คลนิิกหมอครอบครวัวงัพกิลุ) ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอบงึสามพนั

 จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลชนแดน (คลนิิก

หมอครอบครวัชนแดน) ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช

หลม่เก่า (คลนิิกหมอครอบครวัหลม่เก่า) ต าบลนาแซง อ าเภอหลม่เก่า หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

วงัพกิลุ (คลนิิกหมอครอบครวัวงัพกิลุ) ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอบงึสามพนั หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลชนแดน (คลนิิกหมอ

ครอบครวัชนแดน) ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชหลม่เก่า 

(คลนิิกหมอครอบครวัหลม่เก่า) ต าบลนาแซง อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดั หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัพกิลุ 

(คลนิิกหมอครอบครวัวงัพกิลุ) ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดั หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลชนแดน (คลนิิกหมอ

ครอบครวัชนแดน) ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชหลม่เก่า(คลนิิกหมอครอบครวัหลม่เก่า) 

ต าบลนาแซง อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชหลม่เก่า (คลนิิกหมอครอบครวัหลม่เก่า) 

ต าบลนาแซง อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัพกิลุ (คลนิิกหมอครอบครวัวงัพกิลุ) 

ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 130,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลชนแดน (คลนิิกหมอครอบครวัชนแดน) ต าบลชนแดน อ าเภอ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบThermalไม่นอ้ยกวา่A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลวงัพกิลุ (คลนิิกหมอครอบครวัวงัพกิลุ) ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอบงึสามพนั เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบThermalไม่นอ้ยกวา่A4 โรงพยาบาลชนแดน (คลนิิก

หมอครอบครวัชนแดน) ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์(Fetal Doptone) 

  โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชหลม่เก่า(คลนิิกหมอครอบครวัหลม่เก่า) 

ต าบลนาแซง อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัพกิลุ (คลนิิกหมอครอบครวัวงัพกิลุ) 

ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลชนแดน (คลนิิกหมอครอบครวัชนแดน) ต าบลชนแดน อ าเภอ

ชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่:  เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์(Fetal Doptone) 

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัพกิลุ (คลนิิกหมอครอบครวัวงัพกิลุ) 

ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่:  เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์(Fetal Doptone) 

  โรงพยาบาลชนแดน (คลนิิกหมอครอบครวัชนแดน) ต าบลชนแดน อ าเภอ

ชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 75,000                        

โครงการเฉลมิพระเกยีรติ 17,680,000                

สนบัสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริและเฉลมิพระเกยีรติ 17,680,000                

งบลงทนุ 17,680,000                

ครุภณัฑ์ 3,080,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 3,080,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

พรอ้มเครื่องอดัอากาศ โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชหลม่เก่า ต าบลนาแซง

 อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยท์ ัว่ไปขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500 mA. แบบ

แขวนเพดาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชหลม่เก่า ต าบลนาแซง อ าเภอ

หลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิพรอ้มภาค

คารบ์อนไดออกไซด ์และออกซเิจน โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชหลม่เก่า 

ต าบลนาแซง อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 480,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,600,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,600,000                   

รายการระดบัที1่: อาคาร 6 ชัน้ 144 เตียง พื้นที่ประมาณ 4,496 ตารางเมตร

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชหลม่เก่า ต าบลนาแซง อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดั หลงั 1 14,600,000                   

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 96,289,700                

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 96,289,700                

งบลงทนุ 96,289,700                

ครุภณัฑ์ 20,541,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลศรีเทพ ต าบลสระกรวด อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 18,397,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจหวัใจดว้ยคลืน่ความถีสู่งขนาดใหญ่พรอ้มหวั

โพรบหลอดอาหาร โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอบฆ่าเชื้ออตัโนมตัิชนิดอณุหภูมติ า่ดว้ยแกส๊เอทธลิี

นออกไซด ์100 เปอรเ์ซน็ต ์แบบเจาะแกซ๊อตัโนมตัิขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 

450 ลติร โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 3,090,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนผ์่าตดัสมองและไขสนัหลงั โรงพยาบาล

เพชรบูรณ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ กลอ้ง 1 4,640,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั 

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั เครื่อง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั 

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั เครื่อง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั 

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั เครื่อง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั 

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั เครื่อง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั 

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั เครื่อง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิพรอ้มวดั IBP CO2 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพจอประสาทตาดจิติอล โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลนาง ัว่ (คลนิิกหมอครอบครวันาง ัว่) ต าบลนาง ัว่ อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตวั 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาง ัว่ (คลนิิกหมอครอบครวั

นาง ัว่) ต าบลนาง ัว่ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลนาง ัว่ (คลนิิกหมอครอบครวันาง ัว่) ต าบลนาง ัว่ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ หมอ้ 1 97,000                        

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 856,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลนาง ัว่ (คลนิิกหมอครอบครวันาง ัว่) ต าบลนาง ัว่ อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลนาไร่เดยีว (คลนิิกหมอครอบครวันาไร่เดยีว) ต าบลท่าโรง 

อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 1 428,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 75,748,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,827,800                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลชนแดน 

ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 9,870,600                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 76 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหนองใหญ่ ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 989,300                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 76 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลซบัพทุรา ต าบลซบัพทุรา อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 989,300                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 76 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลเขาแม่แก่ ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 989,300                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 76 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลโคกมน ต าบลโคกมน อ าเภอน า้หนาว จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 989,300                      

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 61,920,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารเภสชักรรม ทนัตกรรม อ านวยการ เป็นอาคาร 

คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 2,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลบงึสามพนั

 ต าบลซบัสมอทอด อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 30,009,700                   

รายการระดบัที1่:  อาคารผูป่้วยนอก-ใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2

 ช ัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 2,683 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีเทพ ต าบล

สระกรวด อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 28,877,200                   

รายการระดบัที1่:  อาคารพกัคนไข ้298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 11,383 ตารางเมตร โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 3,034,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 6,429,200                 

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 6,429,200                 

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 4,964,200                 

งบลงทนุ 4,964,200                 

ครุภณัฑ์ 225,200                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 225,200                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้าขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด 

200 น้ิว ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ จอ 2 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอรร์ะดบั XGA ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 4,000 ANSI Lumens ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 2 85,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้าขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเขาคอ้ ต าบลเขาคอ้ อ าเภอเขาคอ้ จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอรร์ะดบั XGA ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 2,000 ANSI Lumens ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเขาคอ้ ต าบลเขาคอ้

 อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้าขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอชนแดน ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอรร์ะดบั XGA ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 2,000 ANSI Lumens ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอชนแดน ต าบลชน

แดน อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 17,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,739,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,739,000                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอน า้หนาว ต าบลน า้หนาว อ าเภอน า้หนาว จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 1,159,400                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 7-8 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอหลม่เก่า ต าบลหลม่เก่า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 1,210,100                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 7-8 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอวเิชยีรบุรี ต าบลท่าโรง อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 1,210,100                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอวงัโป่ง ต าบลวงัโป่ง อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ หลงั 1 1,159,400                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1,465,000                 

งบลงทนุ 1,465,000                 

ครุภณัฑ์ 1,465,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,465,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ ชดุ 3 390,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 3 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point)  แบบที่

 2 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ชดุ 10 230,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 2 58,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ เครื่อง 10 77,000                        

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรแ์ท็ปเลต็ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

เพชรบูรณ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 5 95,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 10 25,000                        

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 8,935,800                 

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 8,528,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 8,528,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 8,128,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 8,128,000                 

งบลงทนุ 100,000                   

ครุภณัฑ์ 100,000                      
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ครุภณัฑส์ านกังาน 100,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัเพชรบูรณ์  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 1 100,000                      

งบอดุหนุน 8,028,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,028,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นวงัลกึ ต าบลภูน า้หยด อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักลุม่ชยันาทสามคัคีธรรม ต าบลภูน า้หยด อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัยางสามตน้ ต าบลภูน า้หยด อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัภูน า้หยด ต าบลภูน า้หยด อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสามคัคีพฒันา ต าบลภูน า้หยด อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคลองยางศิริธรรม ต าบลภูน า้หยด อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพเุตยประสทิธิ์ ต าบลพเุตย อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองคลา้ ต าบลพเุตย อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัไทรงามธรรมาราม ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัซบัตะเคียน ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพทะเล ต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแสงมณีเจริญธรรม ต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสุวรรณรตันาราม ต าบลพขุาม อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัถนนโคง้ ต าบลพขุาม อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพรหมาโสฬสาราม ต าบลซบันอ้ย อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักดุตาบอ้งศรทัธาธรรม ต าบลบ่อรงั อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองสะแก ต าบลบ่อรงั อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกกรวด ต าบลน า้รอ้น อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัไทรงาม ต าบลน า้รอ้น อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกส าราญ ต าบลน า้รอ้น อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าเขาช่องลม ต าบลท่าขา้ม อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 1,000,000                    
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าชนแดน ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวา่งคงคา ต าบลท่าแดง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัน า้เขยีว ต าบลกองทูล อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวงัชงโค ต าบลกองทูล อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัน า้กอ้อนิเตชวราราม ต าบลหนองไขว ่อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวา่งอารมณ์ ต าบลหนองสวา่ง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยแสนงา ต าบลบา้นกลาง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัปากหว้ยขอนแก่น ต าบลตาลเดี่ยว อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทกัษณิาราม ต าบลน า้รอ้น อ าเภอเมอืง เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองบวัเริง ต าบลหนองยา่งทอย อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกสะแกลาด ต าบลศรีเทพ อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัตาคลภีริมย ์ต าบลโคกสะอาด อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัน า้ซบักุง้ก ัง้ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทุ่งเศรษฐ ีต าบลสระกรวด อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าหนองแดง ต าบลสระกรวด อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัจงจติสามคัคีธรรม ต าบลชอนไพร อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยแลง้ ต าบลนาเกาะ อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนสวรรค ์ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืง เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัรตันาราม ต าบลกนัจ ุอ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกตายอ ต าบลซบัสมอทอด อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 26,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวงัสมบตัิ ต าบลวงัหนิ อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เทพนิมติวนาราม ต าบลศรีมงคล อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าบา้นหวัโตก ต าบลนาเฉลยีง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหวัถนน ต าบลศาลาลาย อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 133,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขาหนิพฒันาราม ต าบลพทุธบาท อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 46,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศิริรตันว์นาราม ต าบลท่าขา้ม อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 533,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัซบัเจริญ ต าบลซบัพทุรา อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทรพัยม์ะค่าเทวประสทิธิ์ ต าบลศาลาลาย อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัซบัมาแสน ต าบลซบัพทุรา อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวงัศาลา ต าบลดงขยุ อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวา่งเนตร ต าบลดงขยุ อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกสารสจัจธรรม ต าบลซบัพทุรา อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโบสถช์นะมาร ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์งาม ต าบลท่าพล อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์สวา่ง ต าบลนาง ัว่ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนสวา่ง ต าบลนาง ัว่ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัไทรทองวนาราม ต าบลซบัเปิบ อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นสระเกษ ต าบลเพชรละคร อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัลฎัฐวินั ต าบลนาเกาะ อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมะเดื่องาม ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนศรีแกว้ ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทุ่งจนัทรส์มทุร ต าบลหลม่สกั อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ศรีธรรมาราม ต าบลบา้นกลาง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัใหม่วงัสมีา ต าบลระวงิ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดั 1 133,000                      

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 400,000                   

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 400,000                   

งบอดุหนุน 400,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมปริยตัิสามญัวดัมหาธาตุ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดัประชานิมติ ต าบลท่าโรง อ าเภอวเิชยีรบุรี จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 407,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 407,800                   

การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความม ัน่คงภายในประเทศ 407,800                   

การด าเนินการดา้นการขา่วทีม่ผีลกระทบต่อความม ัน่คงของประเทศและการรกัษา

ความปลอดภยับคุคลส าคญั 407,800                   

งบลงทนุ 407,800                   

ครุภณัฑ์ 407,800                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 407,800                      

รายการระดบัที1่: โครงการจดัซื้อครุภณัฑป์ระจ าหน่วยต ารวจสนัติบาล

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ โครงการ 1 407,800                      

หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 135,200                   

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลสะ

เดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัเพชรบูรณ์  ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ 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 าจงัหวดัเพชรบูรณ์  ต าบลสะเดยีง อ าเภอ ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสำหกจิ 3,231,000                 

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 100,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 100,000                   

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 100,000                   

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 100,000                   

งบอดุหนุน 100,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ไร่ 200 100,000                      

การประปาส่วนภูมภิาค 3,131,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 3,131,000                 

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 3,131,000                 

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 3,131,000                 
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งบลงทนุ 3,131,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,131,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,131,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 1 บา้นหนองบวัแกว้ 

ต าบลหลม่เก่า อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอยจ่าอร่าม ต าบลชอน

ไพร อ าเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นคลองล าบวันอ้ย 

ต าบลบวัวฒันา อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 561,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 5 ต าบลหลม่เก่า 

อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 1 ต าบลพเุตย อ าเภอ

วเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 260,000                      

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 473,001,300               

กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนลา่ง 1 217,500,000              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 217,500,000              

โครงการส่งเสริมศกัยภาพการคา้ การลงทนุ ยกระดบัโครงขา่ยการขนส่งคมนาคมและ

ระบบโลจสิตกิส์ 217,500,000              

ยกระดบัโครงขา่ยคมนาคมในภูมภิาคอาเซยีน 217,500,000              

งบลงทนุ 217,500,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 217,500,000                 

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 217,500,000                 

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพทางหลวงหมายเลข 234 ตอน ทางเลีย่ง

เมอืงเพชรบูรณ์ ตอนที่ 1 ระหวา่ง กม.2+325 - กม.4+825 ต าบลป่าเลา 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เพิม่มาตรฐานชัน้ทางจาก 2 ช่อง

จราจร เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 2.500 กโิลเมตร สายทาง 1 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางหลวงหมายเลข 234 ตอนทางเลีย่งเมอืง

เพชรบูรณ์ ตอนที่ 2 ระหวา่ง กม.6+200 - กม.8+700 ต าบลป่าเลา อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เพิม่มาตรฐานชัน้ทางจาก 2 ช่องจราจร 

เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 2.500 กโิลเมตร สายทาง 1 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางหลวงหมายเลข 2244 ตอนควบคุม 0100 

ตอน มอดนิแดง - ศรีเทพนอ้ย ระหวา่ง กม.7+975 - กม.10+300  อ าเภอ

ศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระยะทาง 2.325 กโิลเมตร สายทาง 1 27,500,000                   

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนควบคุม 

0100 ตอน โจะ๊โหวะ - อทุยานแห่งชาติภูหนิร่องกลา้ ระหวา่ง กม.18+000 -

 กม.29+000 ต าบลวงับาล อ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระยะทาง สายทาง 1 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางหลวงหมายเลข 234 ตอน ทางเลีย่งเมอืง

เพชรบูรณ์ ตอนที่ 3 ระหวา่ง กม.10+800 - กม.13+325 ต าบลป่าเลา อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระยะทาง 2.525 กโิลเมตร สายทาง 1 50,000,000                   

จงัหวดัเพชรบูรณ์ 255,501,300              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 255,501,300              

การพฒันาดา้นสงัคม 42,852,200                

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทีจ่  าเป็นต่อการด ารงชวีติ 32,852,200                

งบลงทนุ 32,852,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 32,852,200                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 9,975,200                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

พช.ถ.88-018 หมู่ที่ 8 ต าบลพทุธบาท อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 3,990.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 9,975,200                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 22,877,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนทางหลวงทอ้งถิน่ พช.ถ.77-001 หมู่ที่ 5 

บา้นบงึสามพนัลา่ง ต าบลบงึสามพนั อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,618.00 เมตร หนา 0.04 เมตร สายทาง 1 2,877,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต (โดยวธิ ีPavement 

In-Place Recycling) สายทางบา้นซบับอน - เขารวก อ าเภอบงึสามพนั 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ช่วงกม.0+200 ถงึ กม.2+900 ระยะทาง 2.680 กโิลเมตร สายทาง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต (โดยวธิ ีPavement 

In-Place Recycling) สายทางซบับอน - เขาพลวง อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดั

เพชรบูรณ์ ช่วงกม.2+065 ถงึ กม.5+065 ระยะทาง 3.000 กโิลเมตร สายทาง 1 10,000,000                   

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 10,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ รายการ 0 10,000,000                   

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 1,702,000                 

อนุรกัษฟ้ื์นฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 1,702,000                 

งบด าเนินงาน 1,702,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,702,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,308,000                    

รายการระดบัที2่:  การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,308,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 394,000                      

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 52,000,000                

เสริมสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการ 52,000,000                

งบด าเนินงาน 2,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ผลติภณัฑ ์ รายการ 0 2,000,000                    

งบลงทนุ 50,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 234 ตอน

ควบคุม 0100 ตอน ทางเลีย่งเมอืงเพชรบูรณ์ ตอน 4 ระหวา่ง กม.13+325 -

 กม.15+875 ต าบลป่าเลา อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ สายทาง 1 50,000,000                   

การพฒันาดา้นเกษตร 82,871,500                

โครงการยกระดบัการผลติและสรา้งมลูค่าสนิคา้เกษตรปลอดภยัและเกษตรอนิทรีย ์ 82,871,500                

งบด าเนินงาน 11,054,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,054,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,090,900                    

รายการระดบัที2่:  การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,090,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 8,963,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าประชาสมัพนัธ์ 0 590,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัแสดงสนิคา้และจ าหน่ายสนิคา้เกษตร

ปลอดภยั เกษตรอนิทรีย ์และสนิคา้บ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ รายการ 0 3,573,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาด าเนินกจิกรรมการพฒันาการออกแบบ

บรรจภุณัฑแ์ละจดัท าบรรจภุณัฑต์น้แบบเชือ่มโยงตลาดจ าหน่ายสนิคา้ รายการ 0 1,800,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาด าเนินกจิกรรมการจดัแสดงและจ าหน่าย

สนิคา้ทดสอบตลาดเชือ่มโยงการตลาดจ าหน่ายสนิคา้ รายการ 0 3,000,000                    

งบลงทนุ 71,816,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 71,816,800                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 57,805,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายพรอ้มขดุลอกคลองโสม หมู่ที่ 7 บา้นถ า้แกว้ 

ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 

90,132.90 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายพรอ้มขดุลอกคลองคาย หมู่ที่ 22 บา้นโคก

นอ้ยพฒันา ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ปริมาตรดนิขดุ

ไม่นอ้ยกวา่ 59,380.75 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็น า้หมู่บา้น หมู่ที่ 5 บา้นคลองปลาหมอ 

ต าบลศาลาลาย อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่

 39,027 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยน า้พาย หมู่ที่ 15 ต าบลบา้นกลาง 

อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ขนาดกวา้ง 120.00 เมตร ยาว 145.00 

เมตร ขดุลกึ 3.00 เมตร แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้โคกเดิ่นฤาษ ีหมู่ที่ 17 ต าบลบา้นกลาง 

อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ขนาดกวา้ง 120.00 เมตร ยาว 145.00 

เมตร ขดุลกึ 3.00 เมตร แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้เพือ่การเกษตรพรอ้มงานท่อเหลีย่มน า้เขา้ - และ

ท่อคอนกรีตน า้ออก (บริเวณวดัศรีจนัทร)์ หมู่ที่ 4 ต าบลท่าอบิุญ อ าเภอ

หลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ขนาดกวา้ง 100.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร ลกึ แห่ง 1 1,995,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระหนองปรือ หมู่ที่ 3 ต าบลบงึกระจบั อ าเภอ

วเิชยีรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 2,810,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 14,011,800                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 9 ต าบลศาลาลาย 

อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ขนาดผวิจราจร กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 

370.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,011,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 8 ต าบลศาลาลาย 

อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ขนาดผวิจราจร กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 

370.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,011,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 4 บา้นเขานอ้ย 

เชือ่มหมู่ที่ 10 บา้นโคกหนองจอก ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวดั

เพชรบูรณ์ ขนาดผวิจราจร กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 758.50 เมตร หนา 0.15 สายทาง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 20 บา้นคลองบน

ใต ้ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 

ยาว 830.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายริมแม่น า้ป่าสกั หมู่ที่

 3 ต าบลชอนไพร อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ขนาดกวา้ง 4.00

 เมตร ยาว 713.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,450,800                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (สายบา้นใหม-่สนัตา

เพยี) หมู่ที่ 12 บา้นโนนโก ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั

เพชรบูรณ์ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,988,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางสายทุ่งนา หมู่ที่ 

8 บา้นกม.2 ต าบลวงัชมภู อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ผวิ

จราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 2,225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 3,237,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01670000 จงัหวดัเพชรบูรณ์

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายร่องดู่ หมู่ที่ 3 

ต าบลบา้นโคก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ขนาดผวิจราจร 

กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,314,000                    

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 76,075,600                

โครงการส่งเสริมพฒันาและสรา้งสรรคม์ลูค่าเพิม่จากการทอ่งเทีย่ว 76,075,600                

งบด าเนินงาน 11,100,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,100,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ รายการ 0 11,100,000                   

รายการระดบัที2่: จดักจิกรรมประเพณีปีใหม่มง้ รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: จดักจิกรรมประเพณีอุม้พระด าน า้ รายการ 0 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: จดักจิกรรมประเพณีมะขามหวานประจ าปี รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: จดักจิกรรมประเพณีศาลหลกัเมอืงเพชรบูรณ์(บุ่งน า้เตา้) รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: จดักจิกรรมวิง่ประจ าปีมนิิฮาลฟ์มาราธอนสญัจรน า้ตก

ตาดหมอก ปีที่ 9 ครัง้ที่ 17 รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: จดักจิกรรมถนนคนเดนิไทหลม่ รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: จดักจิกรรมท่องเที่ยวเชงิกฬีาและสุขภาพ tri Area 

Running of Phetchabun (เขาคอ้ ภูทบัเบกิ น า้หนาว) รายการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าเอกสารประชาสมัพนัธผ์ลติภณัฑ ์สนิคา้ 

ของกนิของฝากเพือ่สนบัสนุนการท่องเที่ยว รายการ 0 500,000                      

งบลงทนุ 54,975,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 54,975,600                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 31,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันแ์ละการจดัแสดงบริเวณหนา้หอ

โบราณคดเีพช็รบูรณ์อนิทราชยั ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดั แห่ง 1 7,400,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันพ์พิธิภณัฑห์ลม่ศกัดิ์ ต าบลหลม่สกั 

อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาและปรบัปรุงพพิธิภณัฑอ์าวุธและการสูร้บเขาคอ้ 

ต าบลเขาคอ้ อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาศูนยบ์ริการนกัท่องเที่ยวอ าเภอหลม่เก่า ระยะที่ 2 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันแ์ละสิง่อ  านวยความสะดวกในบริเวณสวน

ไผ่เฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 10,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 23,475,600                   

รายการระดบัที1่: จดัท าป้ายบอกทางแหลง่ท่องเที่ยว 3 ภาษา (แขวงทาง

หลวงเพชรบูรณ์ที่ 1) จงัหวดัเพชรบูรณ์ ป้าย 11 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: จดัท าป้ายบอกทางแหลง่ท่องเที่ยว 3 ภาษา (แขวงทาง

หลวงเพชรบูรณ์ที่ 2) จงัหวดัเพชรบูรณ์ ป้าย 43 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งพพิธิภณัฑโ์รงเรียนนายรอ้ยป่าแดง อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ แห่ง 1 3,475,600                    

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาเพือ่ศึกษาเพิม่ศกัยภาพและยกระดบั

มาตรฐานทางหลวงเพือ่พฒันาเป็นจดุจอดรถ (Rest area) และแหลง่

ท่องเที่ยวใหบ้ริการประชาชนบนทางหลวงหมายเลข 12 บริเวณพื้นที่ดนิ รายการ 0 10,000,000                   


